
 
ประกาศโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) 

(งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 
------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ    เพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ชื่องานจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 อัตรา (ภาษาอังกฤษ) 
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          1.3  อัตราค่าจา้ง   เดือนละ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 
           2.1 เพศหญิง/ชาย  อายุ 25-55 ป ี

2.2  มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่ า) ในสาขาวิชาที่สอน  หรือประกาศนียบัตร               
ด้านการสอน 

2.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ 
2.4 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
2.5 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร 
2.6 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนไดอ้ย่างน้อย 19  คาบ/สัปดาห์ได้ 
2.7 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – immigrant                   

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.8 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพหรือท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์
ของคุรุสภา 



2.9 เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) ,บัตร
ประจ าตัว 

2.10 เป็นเจ้าของภาษา (จาก 7 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนนาดา  
ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์) 

2.11 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ 
   2.12 ในกรณีทีเ่ป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
หรือมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

2.13 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือรับรอง 

2.14 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  1  ปี 
 
3. การรับสมัคร 
    3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่โรงเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 เดือนตุลาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00-
16.30 น.  ณ ห้องธุรการ  อาคาร 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ทุกรายการให้มีการรับรองความถูกต้อง และให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  043-217118 (ติดต่อ นางภาสินี  ศรีบุญ
วงษ)์, นางอัญชลี  บรรทัดเรียน 094-2815533  
 
   3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
        (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
        (2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจ าตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 
        (3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้  
        (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
        (5) ส าเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และ 
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ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ านวน อย่างละ 1ฉบับ (พร้อม
เอกสารต้นฉบับ) 

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน 1 เดือน) 
           (7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 
4.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
ภายใน วันที่  7  ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. ณ อาคาร2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม
หรือเวบไชต์ http://www.nakhamwit.ac.th/ 
 
5.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จะท าการทดสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์   ในวันที่ 9 
ตุลาคม พ.ศ. 2560   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ประชุมประดู่ทอง อาคาร 2  โรงเรียนหนองนา
ค าวิทยาคม ตามล าดับผู้สมัคร 

 
6.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
           ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  ณ 
อาคาร 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมหรือเวบไชต์ http://www.nakhamwit.ac.th/ 
 
7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
(ภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 10  ตุลาคม    
พ.ศ. 2560  ณ ประชุมประดู่ทอง อาคาร 2  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  
  

     ทั้งนี้รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร.043-217118 (ติดต่อ ครูภาสินี  ศรีบุญ
วงษ)์ ,นางอัญชลี  บรรทัดเรียน 094-2815533 
 
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่   29  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 

                                                                      
                                                                        (นายวสันต์  ลาจันทึก) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
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