
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครอัูตราจาง 

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

 ดวยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
ตำแหนง ครูอัตราจาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การ
มอบอำนาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว ลงวันท่ี ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ และหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวท่ี
จางจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจาง จำนวน 2 อัตรา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการรับ
สมัครดังนี้ 

 ๑. วิชาเอกท่ีรับสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
  1.1 ครูผูสอนวิชาเอกศิลปะ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จำนวน  1  อัตรา 
  1.2 ครูผูสอนวิชาเอกดนตรีไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จำนวน  1  อัตรา 
  
 ๒. ขอบขายลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
  ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
  ๒.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
  ๒.๓ ปฏิบัติงานดายวิชาการของสถานศึกษา 
  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 ตำแหนง ครูอัตราจาง 

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 
   1) อัตราคาจางตอเดือน (วิชาเอกศิลปะ)  เดือนละ   ๑2,๐๐๐  บาท 
   2) อัตราคาจางตอเดือน (วิชาเอกดนตรีไทย) เดือนละ   ๑5,๐๐๐  บาท 

 ๕. ประกาศรับสมัคร   ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

๖. การรับสมัคร 
  ๖.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูท่ีประสงคจะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียน
อนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา ตั้งแต วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี  
12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ไมเวนวันหยุดราชการ หรือ ติดตอสอบถาม 044-251382, 044-242208 (กลุม
บริหารงานบุคคล) 

๖.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
 ๑. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาท่ีแสดงวาสำเร็จการศึกษาโดยจะตองสำเร็จ การศึกษา  
               และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ฉบับจริงพรอมสำเนา       จำนวน  ๑  ฉบับ 
           ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ท่ีระบุสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร (หากเปนภาษาอังกฤษ ใหแนบใบ 
               Transcript เปนภาษาไทยดวย) ฉบับจริงพรอมสำเนา                                   จำนวน  ๑  ฉบับ 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา



 
 

          ๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภา ออกใหเพ่ือ 
              ปฏิบัติหนาท่ีสอนท่ียังไมหมดอายุ ฉบับจริงพรอมสำเนา                                   จำนวน  ๑ ฉบบั  
          ๔. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพรอมสำเนา                           จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ๕. ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสำเนา                            จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ๖. ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน ฉบับจริง                จำนวน  ๑  ฉบับ 
          ๗. รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 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 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลใน
เมืองจังหวัดนครราชสีมา หรือ ท่ี https://www.anubannm.ac.th/ 
 

๘. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการสอบ
ขอเขียน ดังนี้ ภาค ก ภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐  
คะแนน) และภาค ข ภาคความเหมาะสมกับตำแหนงโดยการสัมภาษณ (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)  รายละเอียด
แนบทายประกาศนี้   
 

๙. กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
วัน / เดือน / ป  / เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
 วันท่ี 14 มิถุนายน 2565 
 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 
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๑๐. เกณฑการตัดสิน   

 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนรวมทุกภาคไมต่ำกวารอยละ ๖๐  โดยจะ 
จัดลำดับที่เรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก 
มากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูสอบไดคะแนนภาค ข มากกวา อยูในลำดับท่ีดีกวา ถาคะแนน
ยังเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครกอนเปนผูท่ีอยูในอันดับท่ีดีกวา  
 
 ๑๑. การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
          โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูผานการการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับคะแนนสอบจาก
มากไปหาน อย ภายในว ันท ี ่  15 ม ิถ ุนายน  พ.ศ.  2565  ณ โรงเร ียนอน ุบาลนครราชส ีมา หร ือ ท่ี  
https://www.anubannm.ac.th/ 

 
 ๑๒. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง ใหมารายงานตัว 
  โรงเรียนจะดำเนินการจางผูผานการเลือกสรรตามประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนลูกจาง
ช ั ่วคราว ตำแหนงคร ูอ ัตราจ าง โดยเล ือกลำดับที ่  ๑ มาทำส ัญญาจาง ณ โรงเร ียนอนุบาลนครราชสีมา   
ในวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เม่ือทำสัญญาจางตามประกาศรายชื่อครบแลว บัญชีเปนอันยกเลิก 
 

 ๑๓. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผู ผ านการเลือกสรรลำดับที ่ ๑ จะตองมาทำสัญญาจาง  ณ โรงเร ียนอนุบาลนครราชสีมา     
ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  หากไมมารายงานตัวตามกำหนดถือวาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผูสอบไดใน
ลำดับตอไป 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
             ลงชื่อ 
             (นายเกษม  มารครบุรี) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
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ปฏิทินการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือนป หมายเหตุ 

๑ ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2565 

 

๒ รับสมัคร วันท่ี 6 - 12 มิถุนายน 2565  

๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร   วันท่ี 13 มิถุนายน 2565  

๔ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2565  

๕ ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565  

6 
รายงานตัวและทำสัญญาจางท่ีโรงเรียนอนุบาล 
นคราชสีมา 

วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 
 

 

การดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565) 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

     ยื่นใบสมัคร และกอนเขาหองสอบ 
๓. ผูสมัครตองนั่งตามท่ีนั่งท่ีทางสนามรับสมัครกำหนดให 

 

------------------------------------------------------------------------- 
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หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
..................................................................................... 

 
หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง ครูอัตราจาง 
  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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