
 
 

ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  
---------------------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นผู้ช่วยครู  ปฏิบัติงานในโรงเรียน
โยธินนุกูล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ประเภทต าแหน่งที่รับสมัคร 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

2. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ดังนี้ 

2.1 วิชาเอกภาษาจีน   จ านวน  3  อัตรา 
2.2 วิชาเอกภาษาไทย   จ านวน  2  อัตรา 
2.3 วิชาเอกสังคมศึกษา   จ านวน  1  อัตรา 
2.4 วิชาเอกดนตรีสากล   จ านวน  1  อัตรา 
2.5 วิชาเอกนาฏศิลป์   จ านวน  1  อัตรา 

 

3. ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรม สั่งสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

4. ระยะเวลาการจ้าง 
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

5. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัคร 
5.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี 
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(3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4)  ไมเ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานเทศบาล 

(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(6)  ไม่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
5.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือ ทาง
อ่ืนที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 

(2) ผู้สมัครสอบต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือ
อนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ 
 

6. การรับสมัคร 
6.1 วัน เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สมัครยื่นใบรับสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ อาคาร 3 ชั้น 2 
โรงเรียนโยธินนุกูล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14 -18  กันยายน  2563  
ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.  

6.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
ผู้ประสงค์สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัคร

ได้รับรองส าเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้ 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน  

ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  2  รูป 
2. ปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษา ที่ ก.ท. ก าหนดเป็นคุณวุฒิส าหรับพนักงานครูเทศบาล/

ข้าราชการครู ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณวุฒิส าหรับ

ข้าราชการครู ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการ

สอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
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5. บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
7. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ  ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับ 

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร 
8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน

ในการสมัครไม่ตรงกัน)  ฉบับจริงพร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
6.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
          ส าหรับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศ โรงเรียนโยธินนุกูลจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับ
การสอบคัดเลือก และโรงเรียนโยธินนุกูล จะไม่คืนค่าสมัครและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนโยธินนุกูล  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา 

สถานที่ ภายในวันที่  21  กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโยธินนุกูล และทางเว็บไซต ์www.yothinnukul.ac.th 
 

8. หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

วัน / เวลา หลักเกณฑ์เลือกสรร 
คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 
วิธีการประเมิน 

วันที ่22 กันยายน 2563 
09.00 – 10.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 
50 
50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

วันที ่23 กันยายน 2563 
09.00 น. เป็นต้นไป 

 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
50 

 
สอบสัมภาษณ์ 

 
9. เกณฑ์การตัดสิน 

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และเม่ือรวมทุกภาคแล้วจะต้องได้
คะแนนทุกภาครวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยประกาศรายชื่อเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย 
แยกตามสาขาวิชาเอก 

2. กรณผีู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความสามารถเฉพาะต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้ที่
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่ดีกว่า 

http://www.yothinnukul.ac.th/
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3. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 

10. การประกาศผล 
โรงเรียนโยธินนุกูล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ 

โรงเรียนโยธินนุกูล และทางเว็บไซต ์www.yothinnukul.ac.th   
 

11. การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและท าสัญญา 
โรงเรียนโยธินนุกูล  ก าหนดวนัท าสัญญาในวันที่ 28 กันยายน  2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 

12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนโยธินนกุูล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในวันและเวลาราชการ ที่โรงเรียนโยธินนกุูล 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 044-242527 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

 
 

(นายนิรันดร์ เนตรภักด)ี 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 
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ตารางก าหนดการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือก 
ประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ (โรงเรียนโยธินนุกูล) 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู 
 

ที ่ รายการ วัน เดือน ปี เวลา สถานที ่
 

1. 
 
ประกาศรับสมัคร 

 
11 กันยายน 2563 

  
โรงเรียนโยธินนุกูล/ 

เว็บไซด์ 
 
2 

 
รับสมัคร  
 

 
14-18 กันยายน 2563 

 
08.30 – 16.30 น. 

 
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
3. 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก 
 

 
21 กันยายน 2563 

  
โรงเรียนโยธินนุกูล/ 

เว็บไซด์ 

4. ด าเนินการสอบคัดเลือก 
22 กันยายน 2563 สอบข้อเขียน  

โรงเรียนโยธินนุกูล 
23 กันยายน 2563 สอบสัมภาษณ์ 

 
5. 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

 
25 กันยายน 2563 

  
โรงเรียนโยธินนุกูล/ 

เว็บไซด์ 
 
6 

 
รายงานตัวและท าสัญญา 

 
28 กันยายน 2563 

 
08.30 – 15.30 น. 

 
ห้องประชุมชั้น 2 

อาคาร 3 
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ภาคผนวก 
 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน คือ 
- ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น

ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืน 

- ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม, พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม, พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  

๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ทดสอบความรู้ความสมารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ คือ ทดสอบความรู้

ความสามารถเฉพาะวิชาเอกนั้นๆ  
 

๓. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากบุคลิกภาพ ปฏิภาณไหวพริบ 

การแต่งกาย ฯลฯ 


