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ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง
-------------------------ดวยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว
ตำแหนงครูอัตราจาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การ
มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวที่
จางจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจาง จำนวน 1 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับ
สมัครดังนี้
๑. วิชาเอกที่รับสมัครเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง
1.1 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ Math Science, Let’s go วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โครงการหองเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร (SG) จำนวน 1 อัตรา

๒. ขอบขายลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๓ ปฏิบัติงานดายวิชาการของสถานศึกษา
๒.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๒.๕ ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๒.๖ ทำนุบำรุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
๒.๗ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา/ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง

๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) อายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ
๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม
เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนที่รังเกียจของสังคม

๒
การเมือง

๕) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
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๖) ไมเปนผูตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เวนแตโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๗)ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๘.ไมเปนพระภิกษุ หรือสมาเณร นักพรต หรือนักบวช
๙.ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
๑) มีวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอนที่ยังไมหมดอายุ
๔. เงื่อนไขและอัตราคาจางตอเดือน
๔.๑ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาในกรณีใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำใหผูสมัคร ไมมี
สิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดัง กลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูสมัครนั้น จะเรียกรองสิทธิใดๆไมไดทั้งสิ้น
๔.๒ อัตราคาจาง
อัตราคาจางตอเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๕. ประกาศรับสมัคร ระหวางวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2564

๖. การรับสมัคร
๖.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูที่ประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต วันที่ 14 – 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ไม
เวนวันหยุดราชการ หรือ ติดตอสอบถาม 044-251382, 044-242208 (กลุมบริหารงานบุคคล)
๖.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่แสดงวาสำเร็จการศึกษาโดยจะตองสำเร็จ การศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ฉบับจริงพรอมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร (หากเปนภาษาอังกฤษ ใหแนบใบ
Transcript เปนภาษาไทยดวย) ฉบับจริงพรอมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกใหเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่สอนที่ยังไมหมดอายุ ฉบับจริงพรอมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ

๓

โรง
เ
โรง รียน
เ
อ
ร
โรง ียน นุบ
เรีย อน าล
นอ ุบา นคร
นุบ ลน รา
าล ครร ชส
นค าช ีมา
รรา สีม
ชส า
ีมา

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

๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิการเขารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาตำบลใน
เมืองจังหวัดนครราชสีมา หรือ ที่ https://www.anubannm.ac.th/, www.facebook.com/Anubannmschool/
๘. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการสอบขอเขียน
ดังนี้ ภาค ก ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
และภาค ข ภาคความเหมาะสมกับตำแหนงโดยการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) รายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้
๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน / เดือน / ป / เวลา
การประเมินสมรรถนะ
วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ภาค ก ความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตำแหนง
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป

ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง(สอบสัมภาษณ)
- ประวัตสิ วนตัวและการศึกษา
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาการมีปฏิภาณไหวพริบ
- วุฒิภาวะทางอารมณ
- ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐

๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนรวมทุกภาคไมต่ำกวารอยละ ๖๐ โดยจะ
จัดลำดับที่เรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก
มากกวา อยูในลำดับที่ดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวา อยูในลำดับที่ดีกวา ถาคะแนน
ยังเทากันอีก ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครกอนเปนผูที่อยูในอันดับที่ดีกวา

๔
๑๑. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจาก
มากไปหาน อ ย ภายในวั น ที ่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลนครราชสี ม า หรื อ ที่
https://www.anubannm.ac.th/, www.facebook.com/Anubannmschool
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๑๒. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง ใหมารายงานตัว
โรงเรียนจะดำเนินการจางผูผานการเลือกสรรตามประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนลูก จาง
ชั ่ ว คราว ตำแหน ง ครู อ ั ต ราจ า ง โดยเลื อ กลำดั บ ที ่ ๑ มาทำสั ญ ญาจ า ง ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลนครราชสี ม า
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เมื่อทำสัญญาจางตามประกาศรายชื่อครบแลว บัญชีเปนอันยกเลิก

๑๓. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู  ผ  า นการเลื อ กสรรลำดั บ ที ่ ๑ จะต อ งมาทำสั ญ ญาจ า ง ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลนครราชสี ม า
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หากไมมารายงานตัวตามกำหนดถือวาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผูสอบไดใน
ลำดับตอไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ

(นายเกษม มารครบุร)ี
ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๕
ปฏิทินการเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑
(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565)
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือนป

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 7 – 13 เมษายน 2565

๒

รับสมัคร

วันที่ 14 – 20 เมษายน 2565

๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร

วันที่ 21 เมษายน 2565

๔

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

วันที่ 22 เมษายน 2565

๕

ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

วันที่ 25 เมษายน 2565

6

รายงานตัวและทำสัญญาจางที่
โรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

โรง
เ
โรง รียน
เ
อ
ร
โรง ียน นุบ
เรีย อน าล
นอ ุบา นคร
นุบ ลน รา
าล ครร ชส
นค าช ีมา
รรา สีม
ชส า
ีมา

๑

หมายเหตุ

๖
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจาง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันที่ 7 เมษายน 2565)
.....................................................................................

โรง
เ
โรง รียน
เ
อ
ร
โรง ียน นุบ
เรีย อน าล
นอ ุบา นคร
นุบ ลน รา
าล ครร ชส
นค าช ีมา
รรา สีม
ชส า
ีมา

หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง
ภาค ก. ความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถทีใ่ ชเฉพาะตำแหนง
(สอบขอเขียนปรนัย ๕๐ คะแนน)
๑. สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณปจจุบัน
๒. นโยบายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
๓. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่
แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗และที่
แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๔. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ภาค ข. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ ๕๐ คะแนน)
๑. ประวัติสวนตัวและการศึกษา
๒. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาการมีปฏิภาณไหวพริบ
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ
๔. ความสามารถพิเศษ / ประสบการณ
๕. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ
------------------------------------------------------------------------------

๗

โรง
เ
โรง รียน
เ
อ
ร
โรง ียน นุบ
เรีย อน าล
นอ ุบา นคร
นุบ ลน รา
าล ครร ชส
นค าช ีมา
รรา สีม
ชส า
ีมา

การดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจาง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ลงวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๔)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกคน (เตรียมมาเอง)
๒. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองเขารับการคัดกรอง ณ จุดรับสมัครที่จัดเตรียมให กอนเขา
ยื่นใบสมัคร และกอนเขาหองสอบ
๓. ผูสมัครตองนั่งตามที่นั่งที่ทางสนามรับสมัครกำหนดให
-------------------------------------------------------------------------

