
 
 

ประกาศโรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ) 

********************* 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเ ลือก เป็นครูอัตราจ้าง ช่ัวคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ท าหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน ๑ อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันท่ี ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  ชื่อต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำง 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  วิชา ภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑ อัตรา 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๒๐  
คาบต่อสัปดาห์และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๒  เพศชายหรือหญิง มีอายุไม่เกิน ๕๙ ปี 
  ๒.๓ เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (English Native Speakers) จาก ๕ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา  
                         สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  แคนาดา  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
                         หรือเป็นผู้ท่ีมาจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี ๒ 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
                         ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  
                          หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรค 
                         ในการเมือง 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
                          เว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
                          ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ 
                             องค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
   ๒.๑๒ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบขออนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 
 ๓.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน 
  ๓.๑  มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการศึกษา และ/หรือ  
                            มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาจะพิจารณาพิเศษ 
  ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ  ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ 
                            ท าเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์คุรุสภา   
                            (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  ๓.๓ อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๓๕,๐๐๐ – บาท  ส าหรับเจ้าของภาษาโดยตรง  
                           (English Native Speakers) จาก ๕ ประเทศ 
  ๓.๔ อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๒๕,๐๐๐ – บาท  ส าหรับประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี ๒ 

  ๔.  ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเก่ียวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  ๔.๒  ท าหน้าท่ีฝึกทักษะภาษาต่างประเทศให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  ๔.๓  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  ๔.๔  ท างานอื่นๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

  ๕.  กำรรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ติดต่อขอรับ 
ใบสมัครได้ท่ีห้องอ านวยการ อาคาร ๒ ช้ัน ๑ โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

       ๕.๒  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นเอกสารในการสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร  ต าบลเขิน  
อ าเภอน้ าเกล้ียง  จังหวัดศรีสะเกษ   ในระหว่างวนัท่ี  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี  ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ ๒๕๒ ๔๗๕๓ 

๖.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ 

๖.๒  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 



 
-๓- 

 ๖.๓  ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๖.๔  ส าเนาใบปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 
       ผลการศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตสอน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๖.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  
                         ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๘  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้  

๗.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร  ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกล้ียง  
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลอืก 
  โรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจท่ี
ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยา
คาร โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

       ๑๐๐ 

 
 
 
 
 



  
-๔- 

 ๙.  กำรจัดล ำดับผลกำรสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร จะ
น าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มา
สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

 ๑๐.  กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ตาม           
ข้อ ๘ ภายในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร และเว็บไซต์ของโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  
www.kck.ac.th  โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน 
  โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร  ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

 ๑๒.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   ถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้น
บัญชีไว้ 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัด
จ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างราย
เดือน จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

      

           
             

                                                        (นายดนัยยุทธ  พรรษาวนัส) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเข่ือนช้างวิทยาคาร 
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