
 
 

        
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

เร่ือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 
..................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  สังกัดส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ประจ าปีงบประมาณ 256๖ จ านวน ๖ อัตรา จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา 

  1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา 
 1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ จ านวน 1 อัตรา 
 1.๓ พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรี จ านวน 1 อัตรา 
 1.๔ พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน 1 อัตรา 
 1.๕ พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 1.๖ พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จ านวน 1 อัตรา 
 

 ๒.  ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖  
  - อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
 

๓. ขอบเขตภาระงาน 
  ขอบเขตภาระงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยตามสาขาวิชาเอก และงานอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

๔.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๔.1. คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

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

ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้ 
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 



- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน

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

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

๔.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 (1) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัย  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
ปฐมวัย วิชาเอกอนุบาล หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 (๒) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปะ  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
ศิลปะ หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 (๓) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกดนตรี  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
ดนตรี หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 (๔) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกนาฏศิลป์  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
นาฏศิลป์ หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 



  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 (๕) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกพลศึกษา  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
พลศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะการสอนว่ายน้ า 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 (๖) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาจีน  
  - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก
ภาษาจีน  หรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภาก าหนด 
  - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
  - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 
 ๕. การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดรับสมัครฯ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

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

     ๖.2 ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
     ๖.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือส าเนา

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ  
     ๖.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
     ๖.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
     ๖.6 ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ก าหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับต้ังแต่วันท่ีตรวจร่างกาย) จ านวน 1 ฉบับ 
      ๖.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม 
ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  
หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาว่า (ส าเนาถูกต้อง) และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
 
 ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและขั้นตอนการสรรหา ในวันศุกร์ท่ี 2๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ทางเว็บไซต์ www.anubansatitkkmuni.ac.th 



 
 ๘. การสรรหา 
      ทางโรงเรียนจะท าการสรรหา ในวันอังคารท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยการสัมภาษณ์ความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และทดสอบทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าได้เป็นผู้ได้รับการ
เลือกสรร ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 
 ๙. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสรรหา วันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
www.anubansatitkkmuni.ac.th 
 
 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา 
          ผู้ผ่านการสรรหาตามล าดับของแต่งละต าแหน่ง ให้ไปรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างในวัน
พฤหัสบดีท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิต
เทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา ต้ังแต่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - 30 
กันยายน 256๖ ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ผลการสรรหาของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิน้สุด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕6๕  
 
 

                                                                                                                
 (นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา) 

                              ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


