
 
 

        
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

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

 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) สังกัดสำนักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือ
จัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 
ประจำปีงบประมาณ 256๖ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อสรรหา 

  1.1 พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ อัตรา 
 

 ๒.  ระยะเวลาการจ้าง 
  - ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖  
  - อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
 

๓. ขอบเขตภาระงาน 
  ขอบเขตภาระงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยตามสาขาวิชาเอก และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๔.  คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
      ๔.1. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

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

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

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 



(7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุก โดยทำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

๔.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
(1) พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูวิชาเอกศิลปะ  

 - มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกศิลปศึกษาอทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท.,หรือก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต 
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภากำหนด 

 - มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 
 - มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
 ๕. การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร
และเข้ารับการสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาล
นครขอนแก่น (โนนหนองวัด) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป (จนกว่าจะได้ผู้ผ่านการสรรหา) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ตามวัน
เวลาราชการ โทร 043-000092 

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

     ๖.2 สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
     ๖.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
     ๖.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
     ๖.5 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

กำหนด (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย) จำนวน 1 ฉบับ 
      ๖.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม 
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  
               6.7  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือมีใบอนุญาต 
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภากำหนด 
 
หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่า (สำเนาถูกต้อง) และลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 
  



 7. การสรรหา 
      ทางโรงเรียนจะทำการสรรหา โดยการสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบทักษะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าได้เป็นผู้ได้รับการเลือกสรร ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของคณะกรรมการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
 
  รายละเอียดอ่ืน ๆ สอบถามได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด)  
นางธัญณิชา นามวงษ์ ธุรการโรงเรียน 083-3055932 /นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ผอ.082-5615398 / นาย
ประชารัตน์  โนนทนวงษ์ รองฯ ผอ.081-7255366 
 

 ประกาศ ณ วันที่  พ.ศ. ๒๕6๕  
 
 

                                                                                                                
 (นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา) 

                              ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น(โนนหนองวัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

ตำแหน่ง....................................................................................... 
 
1. ชื่อ- สกุล........................................................................สญัชาติ.................................เชือ้ชาติ ........................... 
2. อายุนับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย เกิดวันที่...........เดือน....................พ.ศ..................(อายุ........ปี........เดือน) 
3. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบระดับปริญญาตรี ( ) 4 ปี ( ) 5 ปี วุฒิ..................สาขาวิชาเอก............................ .. 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา............................................................ .............เมื่อวันที่........เดือน..............
พ.ศ.......คะแนนเฉลี่ยสะสม.................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ............................................ ............. 
ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................... ................. 
4. อาชีพปัจจุบัน (  ) ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐบาล ( ) ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน ( ) กำลังศึกษาต่อ ( ) ว่างงาน 
สถานที่ทำงาน...............................................................................................................อายุการทำงาน..............ปี 
กอง/แผนก............................................................................โทรศัพท์................................. ................................ 
5. ประสบการณ์ทำงานโรงเรียน....................................................................................................อายุการทำงาน
..............ปี 
6. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................ให้ ณ จังหวัด...................... ....หมดอายุวันที่........... 
7. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่........ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.......... .............. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.................................................. 
 ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม...............ฉบับ คือ 
 (  ) สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 
 (  ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน 
 (  ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (  ) สำเนาทะเบียนบ้าน   (  ) ใบรับรองแพทย์ 
 (  ) อื่นๆ ระบุ.............................................................................................................. ................ 
  

ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติด้านอ่ืนครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัคร ข้อความ ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆ หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร ให้
ถือว่าข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันครั้งนี้  
 
       ลงลายมือชื่อ.......................................ผู้สมัคร 
        (..............................................) 
         วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.......... 

 


