
 

 

ประกาศโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) 

(งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 
****************************** 

  ด้วยโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม อ าเภอหนองนาค า  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  มีความประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติ  เป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอนในการสอนวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม จ านวน 1 อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ี ศธ 
04009/ว  3034 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2547 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 29/2546 
ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและเกณฑ์วิธีการ
บริการงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับ
สมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 อัตรา (ภาษาอังกฤษ) 
   1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอนในการสอนวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1.3 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมส่ังสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   1.4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 บาท/เดือน 
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
   2.2 เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี 
   2.3 เป็นเจ้าของภาษา (Native Speaker ได้แก่ English , America , Canada , Australia , 
New Zealand) หรือไม่ใช่เจ้าของภาษา 
   2.4 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานส านักงาน เช่น Microsoft word , excel 
, Power point และการใช้ระบบ Internet 
   2.5 สามารถออกแบบและด าเนินการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา 
   2.6 จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 
    



2.7 ฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
   2.8 ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ 
ค่ายวิชาการต่าง ๆ 
   2.9 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีจิตสาธารณะ 
   2.10 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 
   2.11 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้ 
   2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 
  3.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ท่ีโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ต้ังแต่เวลา 09.00-16.30 น.                 
ณ ห้องธุรการ  อาคาร 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทุกรายการให้มี
การรับรองความถูกต้อง และให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ี เบอร์โทรศัพท์  043-217118 (ติดต่อ นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์ 088-5490108 , นายคคนปกรณ์  อินศร 
091-8623208)  
  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องยื่นในวันสมัภาษณ์และทดสอบการสอน (เอกสารทุกรายการให้
มีตัวจริงและส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา) 
   4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2x3 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน) 
   4.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์ของ
คุรุสภา จ านวน 1 ฉบับ 
   4.3 หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว จ านวน 1 ฉบับ 
   4.4 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เช่ือถือได้ จ านวน 1 ฉบับ 
   4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) 
  5. เง่ือนไขการจ้าง 
   5.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกาตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับ
ผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมมิได้ 
   5.2 สัญญาจ้างจัดเป็นรายปี เมื่อส้ินสุดสัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง โดยการจ้าง
ครั้งแรกจะเป็นการจ้างเพื่อทดลองงานก่อน 
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   5.3 การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบกอ่นลาออกอย่างน้อย 30 วัน 
   

6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  6.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในวันท่ี 8 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนหนองนา
ค าวิทยาคม อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น และเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
   6.2 วัน เวลา และสถานท่ีเข้ารับการประเมินสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ในวันท่ี 10 เมษายน 
2562 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
  7. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
  8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2562 
ณ โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม และเว็บไซต์ของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
  9. การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
     9.1 ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและไปท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี  18   เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประดู่ทอง โดยเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี   1  พฤษภาคม 2562 

   

ประกาศ ณ วันท่ี  26   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

                                          (นายวสันต์  ลาจันทึก) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

 

 


