
 
ประกาศโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) 

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

ด้วยโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 25 มีความประสงค์ 
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอน
ในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. ช่ืองานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 

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

และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน 22 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ      
ท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     (2 ) ปฏิบั ติ งานพัฒนาผู้เรียน ให้มี คุณ ลักษณะท่ีพึ งประสงค์ โดยการจัดอบรมส่ังสอน              
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     (3) ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด 
     (4) ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time) 
     (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

          1.3  อัตราค่าจ้าง  
      จ้างเหมาเป็นรายเดือน เดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตลอดสัญญาจ้าง และ 

2,500 ส าหรับค่าเช่าท่ีพัก 
 1.4 ระยะเวลาการจ้าง 
                ปีการศึกษา 2563 ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 – 30 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา   8 
เดือน  
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 
           2.1  เพศหญิง/ชาย  อายุ 25-55 ป ี

2.2  มีวุฒิ ปริญ ญ าตรีหรือ เทียบเท่า  (ขั้น ต่ า ) ในสาขาวิชาท่ีสอน  หรือประกาศนี ยบัตร               
ด้านการสอน 

2.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ 
2.4 สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้ 
2.5 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร 
2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน/ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้อย่างน้อย 22 คาบ/สัปดาห์ได้ 



2.7 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – immigrant จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

2.8 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     
หรือท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 

2.9 เป็น ผู้มีหลักฐานประจ าตัว ท่ีสามารถตรวจสอบได้ เช่น หนั ง สือเดินทาง (Passport),             
บัตรประจ าตัว 

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

2.11 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน      
ท่ีเช่ือถือได้ 
   2.12 ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสอง ต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษา   
ในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือมีหลักฐานแสดง
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 

2.13 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา    
หรือบุคคลท่ีน่าเช่ือถือรับรอง 

2.14 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  1  ปี 
 
3. การรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ท่ีโรงเรียนโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
ต้ังแต่วันที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 26 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 -16.30 น.               
ณ ห้องธุรการ  อาคาร 2 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทุกรายการให้มี
การรับรองความถูกต้อง และให้น าเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรับรายงานตัว  
         3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
         (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       
จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
         (2) หนังสือเดินทาง และวีซ่าท่ียังไม่หมดอายุ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 
         (3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  /การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน           
ท่ีเช่ือถือได้ (ถ้ามี) 
         (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
        (5) ส าเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ          
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ านวน อย่างละ 1ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ) 
        (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน 1 เดือน) 
        (7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
 



4.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
 โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ภายใน      
วันที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ท่ีโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมหรือ เวบ็ไชต์ 
http://www.nakhamwit.ac.th/และhttps://www.facebook.com/nakhamwit 
 
5.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จะท าการทดสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ประชุมประดู่ทอง อาคาร 2  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
ตามล าดับผู้สมัคร 

 
6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
           ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 2 โรงเรียน
หรือเว็บไชต์ http://www.nakhamwit.ac.th/และhttps://www.facebook.com/nakhamwit 
 
7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน และจะต้องมารายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างกับทางโรงเรียน  ในวันที่ 1 กันยายน    
พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ณ ประชุมประดู่ทอง อาคาร 2  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  
  
     ท้ังนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ท่ี โทร.094-4841680 (ติดต่อ นางสาวสุธารัตน์ ระวินู 
เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล) 
 
 จึงประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 256๓ 
 
                                                                      

                                                                                                                                                             
                                                                        (นายวสันต์  ลาจันทึก) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

http://www.nakhamwit.ac.th/และ
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Nongnakham Wittayakom School’s Announcement 

Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher 
 
1. Detail about the position 
          1.1 One foreign teacher responsible for  
                - Teach English language of grade 7-12 students in English subject (not over 22 
periods per week) 
 - Salary 20,000 Baht/ month and renting resident 2,500 Bath/month 
 - Other duties assigned by the school 
2. Qualification 
          2.1 Male or Female, age 25-55  
          2.2 Being an English speaker (the British, American, Canadian, Australian,      New 
zeland or Filipino  
          2.3 Having a valid passport and national ID card 
          2.4 Having a bachelor’s degree or higher (A degree in education and/or teacher 
experiences in secondary school or high school would be an advantage.  
          2.5 Having a teacher license or a teacher permit without the license issued by the 
teachers Council of Thailand would be an advantage.  
          2.6 Having good personality for teaching profession and be able to work accord 
school rules.  
          2.7 Having good health, both physically and mentally  
 
3. Application  
         3.1 Date, time and venue  
 The application must be made in person at Personal Department, building 2, the 
1st floor of Nongnakham Wittayakom School. From August 18-26, 2020 at 08.30 am. – 03.30 
pm. (Everyday)  
         3.2 Required documents 
 (1) One copy of passport and your national ID card 
 (2) One copy of education certificate (Transcript of records) 



 (3) One copy of teaching license or teaching permit without the license issued by 
the Teacher Council of Thailand (if any)  
 (4)  One copy of certificate of work experiences (if any) 
 (5) Two recent head – and –shoulders photographs (1 X 1.5 inch size) 
 (6) One recent medical certificate (Certifying that the applicant is in good 
physical and mental health) 
4. Announcement for the Application  
 (1) The school will post the name of the applicants on school website 
https://www, nakhamwit.ac.th  
5. Date and Place for Test and Interview 
 The school will have a day interview on August 26, 2020 at 09.00 am. Pradoo- 
thong meeting room the 1st floor, two building of Nongnakham Wittayakom School. 
6. Announcement of selection 
 The school will post the name of the applicants on the school website 
https://www, nakhamwit.ac.th and the school officer of Personal Department will call to the 
applicant who pass of the selection on August 28, 2020. 
7. School contact  
 The successful applicant must report for duty and sign a contact with the school 
on September 1, 2020 at the school personal department. 
8. Duration of employment 
 The duration of employment is from September 1, 2020 – May 30, 2021. 
 

Announced on August 17, 2020 

    
    (Mr.Wasan  Lajantuek) 

             The director of Nongnakham Wittayakom School  
 
 
 
 
 

Address : Nongnakham Wittayakom School 129, Village no. 1, Bankok sub-district, Nongnakham district, KhonKaen, Thailand, 40150 
Tel : 043-217118 (School number)   or  094-4841680 (Personal officer) 
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