
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

ต าแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน 
*************************************** 

 ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา      
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งครูปฏิบัติการสอน 
 อาศัยอ านาจตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๔๓๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔  เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และข้อ ๑๙ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
       วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
และกำรเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ แห่งประกาศ คณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี  ๒๑  
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 
       ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
       ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี   
       ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
         (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
         (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
         (ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
         (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
         (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

     ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
       ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
             ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



-๒- 
 

       ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  
       ๒.๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
         ๒.๑๐ ส าหรับพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัคร ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม 
ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  

๓. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
    ๓.๑ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ การสอน

ภาษาอังกฤษ หรือทางอื่นท่ี ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในสาขาวิชาเอกท่ีสมัคร  
    ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

                ๔. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
       ๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาผู้เรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๔.๒ จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        ๔.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
       ๔.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
       ๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๕. ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีต้องกำร 
       ๕.๑ มีความรู้ท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอน 
                     ๕.๒ มีความรู้เรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ฯลฯ 
       ๕.๓ มีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น การส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอด
ความรู้ การประสานงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ 
       ๕.๔ มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง เช่น การท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม เข้าใจองค์กรและระบบงาน มีจิตบริการ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
   ๖.  ระยะเวลำกำรจ้ำง 
 ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๗.  อัตรำค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
       อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ๘.  วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
        คณะกรรมการจะท าการสรรหา และเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน และการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถในหน้าท่ี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และสอบสัมภาษณ์ ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๙.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่วันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔–วนัท่ี  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังนี้ 
 



-๓- 
 

        ๙.๑ เปิดเว็ปไซต์  www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้ 
        ๙.๒ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนดระบบจะออกใบสมัครสอบการ
คัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ  
        ๙.๓ พิมพ์ใบสมัครขนาดกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูล
ใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้ 
        ๙.๔ ผู้สมัครสอบน าใบสมัครสอบ และหลักฐานการสมัครท้ังหมด มาแสดงตนในวันสรรหา
และเลือกสรรตามวันเวลาท่ีประกาศก าหนด 

โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๒-๑๙๘๗๔๗๔ ในวันและเวลา
ราชการ 
    ๑๐. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร 
         ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมท้ังน าส าเนาเอกสารท่ีรับรองความถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับ 
มายื่นในวันสรรหาและเลือกสรร ดังนี้                                             

      ๑๐.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 
      ๑๐.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองการจบ

การศึกษาจ านวน ๑ ชุด 
      ๑๐.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ชุด 
      ๑๐.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
      ๑๐.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ จ านวน ๑  รูป 

พร้อมท้ังติดในใบสมัครให้เรียบร้อย 
      ๑๐.๖ ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าเป็นโรคท่ีต้องห้ามท่ี ก.จ.ก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
      ๑๐.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี)  

  ๑๑. ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆในการสมัคร        

๑๒. ก ำหนดประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร ในวันท่ี ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ได้ท่ี www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้าย
ประกาศนี้ หรือโทร ๐๖๒-๑๙๘๗๔๗๔ หรือ Facebook “เตรียมน้อมฯ โคราช” เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องไป
ตรวจดูรายช่ือเอง  
   ๑๓. วัน เวลำ และสถำนที่ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร      
ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุดชงโค–เฟื่องฟ้า อาคารอ านวยการ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔. วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาจะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร โดย 

 สอบข้อเขียน วิชาความสามารถท่ัวไปและวิชาเฉพาะต าแหน่ง(วิชาเอก) 
 สัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยยึดหลัก“สมรรถนะ”ท่ี 

จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับสมัคร เช่น ความรู้ของบุคคลในเรื่อง
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานคุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
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   ๑๕. เกณฑ์กำรตัดสิน 
         ผู้ท่ีจะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๖๐ ของคะแนนเต็ม และได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
          ๑๖. ประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร  

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่ี www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้ หรือ
โทร ๐๖๒-๑๙๘๗๔๗๔ หรือ Facebook “เตรียมน้อมฯ โคราช” ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวพร้อมท า
สัญญาจ้างในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๑๗. เง่ือนไขกำรจ้ำง 
      ๑๗.๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จะด าเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการสรร

หาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามล าดับท่ีในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละต าแหน่ง 
ท้ังนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแล้ว 

 ๑๗.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 
ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอื่นๆ  
            อนึ่ง  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้  ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่า ผู้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมาขอสงวนสิทธิ์ในเลือกสรร และท าสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีท่ีได้ท าสัญญา
จ้างแล้ว 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
             ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 
 

(นายทนงค์ เขียวแก้ว) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ปฏิทินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  
 ต ำแหน่ง ครูปฏิบัติกำรสอน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ นครรำชสีมำ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

วัน เดือน ป ี รำยละเอียด 
๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัคร 
๑๙ – ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๔ รับสมัครในวันและเวลาราชการ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

 
ตำรำงสอบกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

ต ำแหน่ง ครูปฏิบัติกำรสอน 

วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ รำยละเอียด 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน) เวลา ๙๐ นาที 

-  จ านวน ๗๐ ข้อ   
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ข้อเขียน) เวลา ๙๐ นาที 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

- เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งท่ี 
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและ
พฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


