
 
 

        
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

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

 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
สาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ประจ าปีงบประมาณ 256๕ จ านวน ๕ อัตรา จึงประกาศรับสมัคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา 

  1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๒ อัตรา 
 1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูห้องพยาบาล จ านวน 1 อัตรา 
 1.3 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว จ านวน ๒ อัตรา 
 

 ๒.  ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๓. ขอบเขตภาระงาน 
  ขอบเขตภาระงานตามท่ีระบุรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๔.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๔.1. 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 
 

๔.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (1) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
ปฐมวัย วิชาเอกอนุบาล หรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 (2) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูห้องพยาบาล  
  - มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาในกลุ่มวิชาสาธารณสุข หรือทางพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

- มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการพยาบาล 
-  มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

(3) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว  
 - มีคุณวุฒิไม่ต่่ำกว่ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

- มีควำมสำมำรถหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่แม่ครัว และหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 

 
 ๕. การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  

 
 ๖. หลักฐานการรับสมัคร 
      ๖.๑ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว และกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน ลง
ลายมือชื่อ (ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

     ๖.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 



     ๖.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือส าเนา
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้าง
เหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย) 

     ๖.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
     ๖.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
     ๖.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ก าหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) จ านวน 1 ฉบับ 
      ๖.7 หลักฐานอื่น ๆ 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 
 
 ๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและข้ันตอนการสรรหา ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 
๒๕๖๕  ทางเว็บไซต์ www.anubansatitkkmuni.ac.th 
 
 ๘. การสรรหา 
      ทางโรงเรียนจะท าการสรรหา ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยการสัมภาษณ์ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และทดสอบทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าได้เป็นผู้ได้รับการ
เลือกสรร ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
 ๙. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหา วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.anubansatitkkmuni.ac.th 
 
 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
          ผู้ผ่านการสรรหาตามล าดับของแต่งละต าแหน่ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างในวันพุธที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนคร
ขอนแก่น (โนนหนองวัด) โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม - 30 กันยายน 256๕
 ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ผลการสรรหาของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

 รายละเอียดอื่น ๆ สอบถามได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
นางธัญณิชา นามวงษ์ ธุรการโรงเรียน 083-3055932 /นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ผอ.082-5615398 / นาย
ประชารัตน์  โนนทนวงษ์ รองฯ ผอ.081-7255366 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 2๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๕  
 
 

                                                                                                                
 (นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา) 

                              ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) 
 

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


เอกสารแนบท้าย 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 
           
ขอบเขตภาระงาน 
ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย  
           (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวนัจันทร์ – วันศุกร์ 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่การสอนตามตารางสอนของโรงเรียนที่ก าหนดให้ และรวมภาระงานอ่ืน ๆ ไม่
เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
  ๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้/การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๔. จัดท าเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู้ โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๕. ออกแบบ และด าเนินการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูห้องพยาบาล 
           (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 

การปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินสถานภาพทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
2. จัดสถานที่เพ่ือการปฐมพยาบาลและพักฟ้ืนส าหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตาม

สภาพแวดล้อมและความจ าเป็น 
3. จัดหายา เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลพร้อมที่จะใช้ได้ทันที 
4. ให้การปฐมพยาบาลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุตาม

นโยบายของ 
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของครูพยาบาลจะด าเนินการรักษาต่อไป

โดยจะเป็นผู้ประสานงานในการน าส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ด าเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและเชื้อโรคต่าง ๆ พร้อม

แนะน าช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 
8. แนะน าส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในด้านอารมณ์ 
9. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย ทั้งส่วน

บุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ 
10. จัดท าบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบท่ีก าหนดของกระทรวง 
11. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 



12. ติดต่อประสานงานกับครูประจ าชั้น ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหนักต้องรักษาตัวที่
โรงพยาบาลหรือประสบอุบัติเหตุ เพ่ือที่ครูประจ าชั้นจะได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

13. ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล 
14. จัดท าแผนสถิติ และโครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ต าแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่แม่ครัว 
           (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท) 

ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในโรงเรียนอนุบำลสำธิตเทศบำลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ต่อไปนี้ 

๑. ปฏิบัติหน้ำที่ท่ำงำนตั้งแต่เวลำ ๐๗.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ระหว่ำงวันจันทร์ - วันศุกร์ 
๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประกอบอำหำรกลำงวันส่ำหรับนักเรียน 
๓. ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของภำชนะและพ้ืนที่ให้พร้อมใช้งำน

อยู่เสมอ 
๔. ผู้รับจ้ำงจะต้องดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของภำชนะและพ้ืนที่ให้พร้อมใช้งำน

อยู่เสมอ 
๕. ท่ำหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรดูแลรักษำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงำนดังกล่ำวหรือ 
ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เก่ียวข้องส่ำหรับกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของทำงรำชกำรและปฏิบัติงำน

ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
        โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

           ต าแหน่ง................................................................... 
 


