
 
 

        
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 
..................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียน
ต้นแบบอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 6 อัตรา จึงประกาศรับสมัครพนักงาน
จ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา 

  1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา 
 1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ จ านวน 1 อัตรา 
 1.3 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรี จ านวน 1 อัตรา 
 1.4 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน 1 อัตรา 
 1.5 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 1.6 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์หรือวิชาเอก

เทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 

 ๒.  ขอบเขตภาระงาน 
  การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนน
หนองวัด) ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 
  2.2 ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามตารางสอนของโรงเรียนที่ก าหนดให้ และรวมภาระงานอ่ืนๆ ไม่
เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  2.3 ออกแบบการจัดการเรียนรู้/การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.4 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู้ โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  2.5 ออกแบบ และด าเนินการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  2.6 ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



3.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      3.1. คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้ 
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจ าคุก โดยท าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  (1) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา 
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกอนุบาล หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
   - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
   - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (2) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ จ านวน 1 อัตรา 
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกศิลปศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
   - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
   - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 



  (3) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรี จ านวน 1 อัตรา
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกดนตรี หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
   - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
   - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (4) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน 1 อัตรา
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกนาฏศิลป์ หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
   - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
   - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (5) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกพลศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
   - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
   - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  (6) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์/วิชาเอก
เทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 1 อัตรา  
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรอื ก.อบต. 
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมี
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
   - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
   - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔. การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถสมัครออนไลน์ โดยโหลดใบสมัคร และส่งใบ

สมัครพร้อมเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.anubansatitkkmuni.ac.th  ในระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 
2564 ตลอด 24 ชั่ ว โมง  ไม่ เว้นวันหยุดราชการ ระบบปิดรับสมัครวันที่  26 เมษายน 2564                   
เวลา 24.00 น.    

 
 5. หลักฐานการรับสมัคร 
      5.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน ลง
ลายมือชื่อ 

     5.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
     5.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือส าเนา

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
     5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
     5.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
     5.6 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 

      5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม 
ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  
หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่า (ส าเนาถูกต้อง) และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
 6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและข้ันตอนการสรรหา ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 
๒๕๖๔  ทางเว็บไซต์ www.anubansatitkkmuni.ac.th 
 
 7. การสรรหา 
      ทางโรงเรียนจะท าการสรรหาด้วยระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 โดยการ
สัมภาษณ์ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าได้เป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
 8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน ๒๕๖๔ ณ ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.anubansatitkkmuni.ac.th 
 
 9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
          ผู้ผ่านการสรรหาล าดับที่ 1 ของแต่งละต าแหน่ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ 
30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนคร
ขอนแก่น (โนนหนองวัด) ชั้น 3 อาคารอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา 
ตั้งแต่ วันที ่1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2564 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์
ผลการสรรหาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

http://www.anubansatitkkmuni.ac.th/
http://www.anubansatitkkmuni.ac.th/
http://www.anubansatitkkmuni.ac.th/


 รายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด หมายเลขโทรศัพท์  
โรงเรียน043-270206 หรือ นางธัญณิชา นามวงษ์ ธุรการโรงเรียน 083-3055932/นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา 
ผอ.082-5615398/ นายประชารตัน์  โนนทนวงษ์ รองฯ ผอ.081-7255366 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน  พ.ศ. ๒๕64   
 
 

                                                                                                                
 (นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา) 

    ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 
                                                            ช่วยปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) 


