
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ 

*************************************** 
 ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา      
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ 
 อาศัยอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๔๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และข้อ ๑๙ แห่งประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง
ครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 

๑. สาขาวิชาที่รับสมัคร 
ภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  อัตรา 

  ๒.  คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
        2.1 อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี 
        2.2 เป็นเจ้าของภาษา หรือเกิดในประเทศท่ีใช้ภาษานั้นๆ เป็นภาษาท่ีสอง 
        2.3 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ เทียบเท่า  
       2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบกับวิชาชีพ 
       2.5 เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว  
   3.  ระยะเวลาการจ้าง และอัตราค่าตอบแทน 
 3.1 กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖5 – ๓1 มีนาคม ๒๕๖6   
 3.2 อัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำเดือนละ 25,690 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
  4.  วิธีการรับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 17-21 ตุลาคม ๒๕๖5 ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง   ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 
       4.๑ เปิดเว็บไซต์  www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้ 
       4.๒ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกใบสมัครสอบการ
คัดเลือกพนักงานจ้าง  
       4.๓ พิมพ์ใบสมัครขนาดกระดาษ A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลใหม่
อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วไม่ได้ 
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       4.๔ ผู้สมัครสอบนำใบสมัครสอบ และหลักฐานการสมัครทั้งหมด มาแสดงตนในวันสรรหา
และเลือกสรรตามวันเวลาที่ประกาศกำหนด สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 044-305167 
ในวันและเวลาราชการ 
    5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
       ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งนำสำเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับ    
มายื่นในวันสรรหาและเลือกสรร ดังนี้                                             

    5.๑ ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 
    5.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา 

จำนวน ๑ ชุด 
    5.๓ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

จำนวน 1 ชุด 
    5.4 สำเนาหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว  จำนวน 1 ชุด 
    5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด 
    5.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป  

พร้อมทั้งติดในใบสมัครให้เรียบร้อย 
    5.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไมเ่ป็นโรคที่ต้องห้ามที่ ก.จ. กำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
    5.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  

  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
    ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆในการสมัคร        
7. กำหนดการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

       7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 22 ตุลาคม  ๒๕65      
ได้ที่ www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้ หรือโทร 044-305167 หรือ Facebook 
“เตรียมน้อมฯ โคราช” เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อเอง  
       7.2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องสมุดชงโค–เฟ่ืองฟ้า อาคาร 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

8. วิธีการสรรหาและเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสิน 
        8.1  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
โดยยึดหลัก “สมรรถนะ”ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร เช่น ความรู้ของบุคคลในเรื่อง
ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
        8.2  ผู้ที่จะถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์รวมไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
   9. ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  
       ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่  24  ตุลาคม ๒๕๖5                    
ที่ www.tns.ac.th/job หรือสแกน QR code แนบท้ายประกาศนี้ หรือโทร ๐44-305167 หรือ Facebook 
“เตรียมน้อมฯ โคราช” ให้ผู้ผ่านการคดัเลือกเข้ารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
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๑0 เงื่อนไขการจ้าง 
      ๑0.๑ ดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามลำดับที่ในบัญชี

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา แล้ว 

 ๑0.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 
ปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลิกจ้าง การต่อ
สัญญาจ้าง และอ่ืนๆ  
            อนึ่ง  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้  ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่า ผู้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า นครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในเลือกสรร และทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญา
จ้างแล้ว 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

 
 
 

(นายทนงค์ เขียวแก้ว) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

วัน เดือน ปี รายละเอียด 
12 ตุลาคม ๒๕๖5 ประกาศรับสมัคร 
17-21 ตุลาคม ๒๕๖5 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
22 ตุลาคม ๒๕๖5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
24 ตุลาคม ๒๕๖5 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
24 ตุลาคม ๒๕๖5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
1 พฤศจิกายน ๒๕๖5 รายงานตัว และทำสัญญาจ้าง  

 
ตารางสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ 

วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖5 รายละเอียด 
เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

- เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


