
 
 

                                                     
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครอัูตราจาง 

-------------------------- 

 ดวยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
ตำแหนงครูอัตราจาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การ
มอบอำนาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว ลงวันท่ี ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวท่ี
จางจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจาง จำนวน 1 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับ
สมัครดังนี้ 

 ๑. วิชาเอกท่ีรับสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
   1.1 ครูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุมปฐมวัย   จำนวน  1  อัตรา 
  
 ๒. ขอบขายลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
  ๒.๓ ปฏิบตัิงานดายวิชาการของสถานศึกษา 
  ๒.๔ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๒.๕ ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  ๒.๖ ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๒.๗ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  ๒.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา/ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจาง
ช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง 

๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) อายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
   ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม
เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
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๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค 
การเมือง 
   ๖) ไมเปนผูตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เวนแตโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
   ๗)ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
   ๘.ไมเปนพระภิกษุ หรือสมาเณร นักพรต หรือนักบวช 
   ๙.ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน 
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง    
   ๑) มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กำหนดใหเปนคุณสมบัติ 
เฉพาะสำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   ๒) เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอนท่ียังไมหมดอายุ 

๔. เง่ือนไขและอัตราคาจางตอเดือน 
๔.๑  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร 
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาในกรณีใดๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำใหผูสมัคร ไมมี
สิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูสมัครนั้น จะเรียกรองสิทธิใดๆไมไดท้ังสิ้น 
  ๔.๒ อัตราคาจาง 
   อัตราคาจางตอเดือน      เดือนละ   ๑๕,๐๐๐  บาท 

 ๕. ประกาศรับสมัคร   ระหวางวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

๖. การรับสมัคร 
  ๖.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูท่ีประสงคจะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต วันท่ี 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ไมเวนวันหยุดราชการ หรือ ติดตอสอบถาม 044-251382, 044-242208 (กลุมบริหารงานบุคคล) 

๖.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาท่ีแสดงวาสำเร็จการศึกษาโดยจะตองสำเร็จ การศึกษา  
               และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ฉบับจริงพรอมสำเนา       จำนวน  ๑  ฉบับ 
           ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ท่ีระบุสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร (หากเปนภาษาอังกฤษ ใหแนบใบ 
               Transcript เปนภาษาไทยดวย) ฉบับจริงพรอมสำเนา                                   จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา ออกใหเพ่ือ 
              ปฏิบัติหนาท่ีสอนท่ียังไมหมดอายุ ฉบับจริงพรอมสำเนา                                   จำนวน  ๑ ฉบับ  
          ๔. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนา                           จำนวน  ๑  ฉบับ 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา



 
 

          ๕. ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสำเนา                            จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ๖. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน ฉบับจริง                จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ๗. รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถาย ไมเกิน ๖ เดือน
               จำนวน  3  รูป 
          ๘. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือรับรองหนวยกิตการเรียนจากสถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา (กรณีสาขาวิชาเอกไม 
    ตรงตามประกาศรับสมัคร)  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับจริงพรอมสำเนา 
             อยางละ  ๑  ฉบับ 

ท้ังนี้ ใหรับรองสำเนาถูกตองของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 

 ๗. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิการเขารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลใน
เมืองจังหวัดนครราชสีมา หรือ ท่ี https://www.anubannm.ac.th/ , www.facebook.com (อนุบาล นครราชสีมา) 
 

๘. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดวยวิธีการสอบขอเขียน 
ดังนี้ ภาค ก ภาคความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน) 
และภาค ข ภาคความเหมาะสมกับตำแหนงโดยการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  รายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้   
 

๙. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
วัน / เดือน / ป  / เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564  
 เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 
 
 
  เวลา ๑๓.๐๐ น.  เปนตนไป 

 
ภาค ก  ความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถท่ีใช
เฉพาะตำแหนง 
 
ภาค ข  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง(สอบสัมภาษณ) 

- ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาการมีปฏิภาณไหวพริบ 
- วุฒิภาวะทางอารมณ 
- ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

 

 
๕๐ 

 
 

๕๐ 

๑๐. เกณฑการตัดสิน   

 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนรวมทุกภาคไมต่ำกวารอยละ ๖๐  โดยจะ 
จัดลำดับที่เรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก 
มากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา ถาคะแนน
ยังเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครกอนเปนผูท่ีอยูในอันดับท่ีดีกวา  
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 ๑๑. การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
          โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจาก
มากไปหาน อย ภายในว ันท ี ่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ณ  โรงเร ียนอน ุบาลนครราชส ีมา หร ือ ท่ี  
https://www.anubannm.ac.th/ , http://gg.gg/Anubankorat (เฟสบุคเรียนอนุบาลนครราชสีมา) 

 
 ๑๒. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง ใหมารายงานตัว 
  โรงเรียนจะดำเนินการจางผูผานการเลือกสรรตามประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนลูกจาง
ช ั ่วคราว ตำแหนงครูอ ัตราจาง โดยเลือกลำดับที ่ ๑ มาทำสัญญาจาง    ณ โรงเร ียนอนุบาลนครราชสีมา   
ในวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เม่ือทำสัญญาจางตามประกาศรายชื่อครบแลว บัญชีเปนอันยกเลิก 
 

 ๑๓. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผู ผ านการเลือกสรรลำดับที ่ ๑ จะตองมาทำสัญญาจาง  ณ โรงเร ียนอนุบาลนครราชสีมา     
ในวันท่ี  2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  หากไมมารายงานตัวตามกำหนดถือวาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผูสอบไดในลำดับ
ตอไป 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
             ลงชื่อ 
             (นายเกษม  มารครบุรี) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
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https://www.anubannm.ac.th/
http://gg.gg/Anubankorat


 
 

ปฏิทินการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือนป หมายเหตุ 

๑ ประกาศรับสมัคร วันท่ี  9 – 15 กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๒ รับสมัคร วันท่ี 16 – 22 กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร   วันท่ี  23 กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

๔ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี  27 กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

๕ ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร วันท่ี  29 กรกฎาคม ๒๕๖๔  

6 
รายงานตัวและทำสัญญาจางท่ี 
โรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา 

วันท่ี  2 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
..................................................................................... 

 
หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง 
  ภาค ก. ความรูความสามารถท่ัวไปและความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง  

(สอบขอเขียนปรนัย ๕๐ คะแนน) 
๑. สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
๒. นโยบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา  
๓. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

  - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  
    - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม  
    - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
๔. ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 
 

  ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกบัตำแหนง (สัมภาษณ ๕๐ คะแนน)  
๑. ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
๒. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาการมีปฏิภาณไหวพริบ  
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ  
๔. ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ  
๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 

                                ------------------------------------------------------------------------------ 
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การดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนงครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ลงวันท่ี  8 กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๑. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกคน (เตรียมมาเอง)  
๒. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองเขารับการคัดกรอง ณ จุดรับสมัครท่ีจัดเตรียมให กอนเขา 

     ยื่นใบสมัคร และกอนเขาหองสอบ 
๓. ผูสมัครตองนั่งตามท่ีนั่งท่ีทางสนามรับสมัครกำหนดให 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลกูจางชั่วคราว  

ตำแหนง ครูอตัราจาง (ชาวตางชาต)ิ กลุมปฐมวยั 
------------------------------------------------- 

 ดวยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื ่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
ตำแหนงครูอัตราจาง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  และหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  
2560  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว  ตำแหนง ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติ)  
จำนวน  1  อัตรา  โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ 
 

1. วิชาเอกท่ีรับสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอตัราจาง (ชาวตางชาติ) 
  ๑.1  ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวตางชาติ) กลุมปฐมวัย  จำนวน  1  อัตรา 
 
 2. ขอบขายลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
หลักสูตร 
  ๒.๓ ปฏิบัติงานดายวิชาการของสถานศึกษา 
  ๒.๔ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ๒.๕ ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ 
  ๒.๖ ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  ๒.๗ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  ๒.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา/ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 
3. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 

ตำแหนง ครูอตัราจาง (ชาวตางชาต)ิ 
  3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

๑)  มีสัญชาติสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด  
(กรณีที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมตองเปนผูที ่มีความรูทางภาษาอังกฤษเปนอยางดี  โดยผานการ
ทดสอบ TOEFL ระดับ 550 หรือ TOEIC ระดับ 600 หรือ IELTS ระดับ 5.5 หรือ CEFR ระดับ B2 หรือ
สำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ) 

๒)  มีอายุไมต่ำกวา 22 - 45 ปบริบูรณ 
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๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 
๕)  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 

พรรคการเมือง 
๖)  ไมเปนผูท่ีมีรางกายทุพพลภาพ ไมสามารถปฏิบัติราชการได ไรความสามารถ 

สติฟนเฟอนไมเหมาะสมประกอบอาชีพ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค. ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546 
7)  ไมเปนผูอยูในระหวางสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ 

พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอ่ืน 
8)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงาม 
9)  ไมเปนผูรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดเพราะการกระทำผิด 

   10)  ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
   11)  ไมเคยกระทำการทุจริตในการเขาสอบเขารับราชการ 
   12)  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง
ของสวนราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการทองถ่ิน 
  ๓.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
   1)  วุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
   2)  มีใบอนุญาตครูชาวตางประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
ทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใชหลักเกณฑของคุรุสภา 
 

 4.  เง่ือนไขการจาง 
  4.1  เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมับัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครในกรณี
ใด ๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูสมัครนั้น จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
  4.2 อัตราคาจาง 
   อัตราจางตอเดือน  เดือนละ  35,000  บาท 
 

 5.  ประกาศรับสมัคร  ระหวางวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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6.  การรับสมัคร 
  6.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
        ผูประสงคสมัครตามประกาศดังกลาว ขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ีฝายบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หรือท่ี https://www.anubannm.ac.th  , gg.gg/anubankorat 
(เฟสบุคอนุบาล นครราชสีมา) ตั้งแต วันท่ี 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  (ไมเวนวันหยุดราชการ) หรือ
ติดตอสอบถาม 044-251382, 044-242208 (ตอฝายบริหารงานบุคคล) 
   6.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร (กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนกอนสมัครงาน) 
   1)  ปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่แสดงวาสำเร็จการศึกษาโดย
จะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ฉบับจริงพรอมสำเนา  
          จำนวน ๑ ฉบับ 
   2)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ท่ีระบุสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
ฉบับจริงพรอมสำเนา        จำนวน ๑ ฉบับ 
   3)  ใบอนุญาตครูชาวตางประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือทำ
เรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยใชหลักเกณฑของคุรุสภา 
          จำนวน ๑ ฉบับ 
   4)  หนังสือเดินทาง ฉบับจริงพรอมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
   5)  ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน ฉบับจริง 
          จำนวน ๑ ฉบับ 
   6)  รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว 
โดยถายไวไมเกิน 6 เดือน        จำนวน 3 ฉบับ 
   7)  หลักฐานอื ่น ๆ เชน หนังสือรับรองหนวยกิตการเรียนจากสถาบันที ่สำเร็จ
การศึกษา (กรณีสาขาวิชาเอกไมตรงตามประกาศรับสมัคร) ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริงพรอม
สำเนา 
          จำนวน ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้ใหรับรองสำเนาถูกตองของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

7.  วันเวลาสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิการเขารับการประเมินสมรรถนะ 
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือท่ี 
https://www.anubannm.ac.th/ , gg.gg/anubankorat (เฟสบุคอนุบาล นครราชสีมา) 
 
 8.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดวยวิธีการสอบ
ขอเขียน ดังนี้ ภาค ก ภาคความรู ความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (คะแนน
เต็ม 50 คะแนน) และภาค ข ภาคความเหมาะสมกับตำแหนงโดยการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
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 9.  กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก 

วัน / เดือน / ป / เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 
เวลา 10.00 น. -11.30 น. 

 
ภาค ก   ความร ู ความสามารถท ั ่ ว ไปและความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง 
 

 
50 

เวลา 13.00 น. เปนตนไป ภาค ข  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง  
(สอบสัมภาษณ) 
            -  ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
            -  บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาการมีปฏิภาณไหว
พริบ 
            -  วุฒิภาวะทางอารมณ 
            -  ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ 
            -  ความค ิดร ิ เร ิ ่มสร างสรรค  เจตคต ิและ
อุดมการณ 

50 

 
10.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนรวมทุกภาคไมต่ำกวารอยละ 60 โดย
จะจัดลำดับที่เรียงจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนน ภาค ก 
มากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูสอบไดคะแนน ภาค ข มากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา ถา
คะแนนยังเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครสอบกอนเปนผูท่ีอยูในอันดับท่ีดีกวา 
 

11.  การประกาศรายชื ่อผู ผานการเลือกสรรเปนลูกจางชั ่วคราว  ตำแหนง ครูอัตราจาง 
(ชาวตางชาติ) 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื ่อผู ผานการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับ
คะแนนสอบจากมากไปนอย วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา หรือที ่ https://www.anubannm.ac.th/ , gg.gg/anubankorat (เฟสบุ คอนุบาล 
นครราชสีมา) 
 
 12.  การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนง ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติ) 
  โรงเรียนจะดำเนินการผูผานการเลือกสรรตามประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจาง โดยเลือกลำดับที่ 1 ในแตละวิชาเอก มาทำสัญญาจาง ณ โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เมื่อทำสัญญาจางตามประกาศรายชื่อครบแลว บัญชีเปนอัน
ยกเลิก 
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 13.  การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรลำดับที่ 1 ในแตละวิชาเอกจะตองมาทำสัญญาจาง ณ โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หากไมมารายงานตัวตามกำหนดถือวาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียก
ผูสอบในลำดับตอไป 
 
 
                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                                       (นายเกษม  มารครบุรี) 
                                             ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
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ปฏิทินการเลือกสรรลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนงครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน / เดือน / ป หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร วันท่ี  9 – 15 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
2 รับสมัคร วันท่ี 16 – 22 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร วันท่ี  23 กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
4 สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี  27 กรกฎาคม  ๒๕๖๔  
5 ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร วันท่ี  29 กรกฎาคม ๒๕๖๔  
6 รายงานตัวและทำสัญญาจางท่ีโรงเรียนอนุบาล

นครราชสีมา 
วันท่ี  2 สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 
******************************************************* 
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การดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคมการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนงครูอัตราจาง 
(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564) 

................................................................... 
 

1. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกคน (เตรียมมาเอง) 
2. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองเขารับการคัดกรอง ณ จุดรับสมัครท่ีจัดเตรียมให กอนเขายื่นใบสมัคร 
    และกอนเขาหองสอบ 
3. ผูสมัครตองนั่งตามท่ีนั่งท่ีทางสนามรับสมัครกำหนดให 
 

................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา



Anuban Nakhon Ratchasima school. 
Announcement for recruiting persons to select as temporary employees 

Position teachers, employment rates (Foreigner) 
Mini English Program (MEP) 

****************************************************************************** 
 1. Employment  details 
  1.1 One English Teacher (Native Speaker) 
  1.2 Teach English language subjects 
  1.3  Responsibilities 
   1.3.1 Prepare teaching aids for the whole school year. 
   1.3.2  Do lesson plans for the whole school year and other 
 projects such as English camp and other activities 
   1.3.3 Other duties assigned by the school 
   1.3.4 Salary is 35,000 baht for native speaker 
 
 2. Qualifications 
  2.1 Male or female ,age 22 - 45 years old 
  2.2 Native speaker (British, American, Canada, Australian or New Zealander) 
 or NOT using English as the first language, a person must use English effectively by 
 achieving the TOEFL score of 550, TOEIC score of 600, IELTS score of 5.5 or CEFR 
 score of B2/ or graduating from abroad or an international program 
  2.3 Having a valid passport 
  2.4 Having a bachelor’s degree (A degree in education or English and/or 
 teaching experience would be an advantage) 
  2.5 Having good personality for teaching profession/be able to work 
 according to the school rules. 
 
 3. Application Requirements 
  3.1 Date ,Time and place 
   The application must be made in person at Personnel Department of 
Anuban Nakhon Ratchasima school from 16th July 2021 – 22th July 2021 at 08.30 a.m. – 
16.30 p.m. 
  3.2 Application Requirements 
       Original document (photocopied and signed) 
   (1) Passport 
   (2) Transcript or certificate of your Bachelor Degree 
   (3) Teacher’s License or teaching permit without the license issued by 
 the teachers Council of Thailand (if any) 
   (4) Certificate of work experiences (if any) 
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   (5) 3 Photos (do not wear hat and sun glasses ,1x1.5 inch) (not over 1  
 year old) 
   (6) Medical certificate from a hospital (not over 1 month old) 
   (7) Evidence of a name or surname change (if any) 
 
 4. Announcement for the Applicant’s Interview 
  The school will post names of the applicants on the board in front of the 
Personnel Department of Anuban Nakhon Ratchasima school on 23th July 2021 or you can 
check on this website : www.anubannm.ac.th and Facebook : gg.gg/anubankorat  
 5. Date and Place for interview 
  The school will have a day interview on 27th July 2021 at Anuban Nakhon 
Ratchasima school 
 

********************************************************************** 
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