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ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวตางชาติเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว

ตําแหนง ครูอัตราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
.........................................................................................

ดวยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเพ่ือเลือกสรรเปนครู
อัตราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดวยเงินรายไดสถานศึกษา ปการศึกษา 2559 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคล เพ่ือจางเปนครูอัตราจาง ในการสอนวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ช่ืองานจางและรายละเอียดการจาง
1.1 ครูอัตราจางชาวตางประเทศ ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

2. ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ
2.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยปฏิบัติการสอนไมต่ํากวา 19 คาบตอสัปดาห

2.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

2.3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
3. อัตราคาจาง

3.1 กรณีท่ีเปนเจาของภาษา จะไดรับคาจาง 30,000 บาท ตอเดือน
3.2 กรณีท่ีเปนชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 จะไดรับคาจาง 25,000 บาท ตอเดือน

4. หลักเกณฑและคุณสมบัติ
4.1 ครูชาวตางชาติ

4.1.1 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไมเกิน 60 ป
4.1.2 เปนเจาของภาษา
4.1.3 ในกรณีท่ีเปนชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 ตองเปนผูท่ีไดรับการศึกษา

ในประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษมาไมนอยกวา 1 ป มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษหรือหลักฐานแสดง
ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีเชื่อถือได

4.1.4 มีวุฒิบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเทา (ข้ันต่ํา) ในสาขาวิชาท่ีสอนหรือประกาศนียบัตร
ดานการสอน

4.1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (ถามีจะพิจารณาเปนพิเศษ) หรือทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใชหลักเกณฑของคุรุสภา

4.1.6 เปนผูมีหลักฐานประจําตัวท่ีสามารถตรวจสอบได เชน หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว
4.1.7 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี
4.1.8 สามารถเปนท่ีปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครู

ในโรงเรียนและชุมชนได
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4.1.9 มีหลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือได

4.1.10 เปนผูมีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ของโรงเรียน

หนาท่ีรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตเวลา 07.30 – 16.30 น. ระหวางวันจันทรถึงวันศุกร
2. สามารถปฏิบัติการสอนไดตามตารางสอนท่ีโรงเรียนกําหนด และรวมภาระงานอ่ืน ๆ อยางนอย

19 คาบตอสัปดาห
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
5. สามารถออกแบบและดําเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2551
6. จัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนท่ีไมผานเกณฑประเมินในชวงเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ี

โรงเรียนกําหนด
7. ใหการสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมในกรณีท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ คาย

วิชาการตาง ๆ
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย
4.2 สถาบันจัดหาครูชาวตางประเทศ

4.2.1 เปนสถาบันท่ีมีความชํานาญและประสบการณในการจัดหาและจัดเตรียมครูชาว
ตางประเทศเขามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนระดับมัธยมศึกษาไมนอยกวา 10 คน ตอ
ปการศึกษา และเปดทําการมาไมนอยกวา 3 ป

4.2.2 สถาบันตองจัดหาครูชาวตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติเดียวกับครูตางประเทศในประกาศ
ขอ 4.1 ใหกับทางโรงเรียน

หนาท่ีความรับผิดชอบ
1. จัดหาครูชาวตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนกําหนด
2. จัดครูสอนแทนในกรณีท่ีครูขาดและแจงใหทางโรงเรียนทราบทุกครั้ง
3. นิเทศครูชาวตางประเทศอยางสมํ่าเสมออยางนอยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
4. พัฒนาและเตรียมครูผูสอนใหสามารถปฏิบัติการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. จัดหาครูทดแทนในกรณีท่ีครูคนเดิมประพฤติตนไมเหมาะสมจนทําใหเกิดผลกระทบกับทาง

นักเรียนและโรงเรียนภายใน 5 วัน
6. ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยใหทางสถาบันเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลท้ังหมด
7. การจัดทําใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) และ วีซา (Visa) และสวัสดิการตาง ๆ แกครูชาว

ตางประเทศ ใหสถาบันเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด

5. การรับสมัคร
5.1 กําหนดการรับสมัคร
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5.1.1 ใหผูประสงคจะขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีหองบริหารงานบุคคล โรงเรียน
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ตั้งแตวันท่ี 17 – 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ)

5.1.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในวันท่ี 22 ตุลาคม 2559
5.1.3 ดําเนินการโดยวิธีเลือกสรร วันท่ี 25 ตุลาคม 2559
5.1.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ณ หองกลุมบริหารงานบุคคล และ

ทางเว็บไชตโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก www.nkwr.ac.th
5.2 หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร เอกสารทุกรายการใหมีฉบับจริงและสําเนาเอกสาร จํานวน

1 ชุด (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) ดังนี้
5.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ (ถามีจะพิจารณาเปนพิเศษ) หรือ ทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพใชหลักเกณฑของคุรุสภา

5.2.2 หนังสือเดินทางและบัตรประจําตัว
5.2.3 หลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจาก

สถาบันท่ีเชื่อถือได
5.2.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนดํา ขนาด 2x3 นิ้ว จํานวน 3 รูป
5.2.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน
5.2.6 หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)

6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูเขารับการเลือกสรรจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานตาง โดยการสัมภาษณความ

เหมาะสมกับตําแหนง ประเมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน ความรูความสามารถ บุคลิกภาพอ่ืน ๆ
หรือทดสอบการสอนในวันท่ีเขารับการเลือกสรร และจะตองผานการประเมินสมรรถนะดานตาง ๆ ไมต่ํากวา
รอยละ 60

7. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร ใหปฏิบัติหนาท่ี ณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร

รัชมังคลาภิเษก ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลาในการทําสัญญา วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี
31 มีนาคม 2560

ประกาศ  ณ วันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลงชื่อ

(นายลําจวน ดิษขุนทด)
ผูอํานวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
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รายละเอียดประกอบการรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว
ตําแหนง ครูอัตราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แนบทายประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  รับสมัครเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559

1. ช่ืองานจางและรายละเอียดการจาง
1.1  ตําแหนง ครูอัตราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1  ตําแหนง
1.3  อัตราคาตอบแทน

- กรณีท่ีเปนเจาของภาษา จะไดรับคาจาง 30,000 บาท/เดือน
- กรณีท่ีเปนชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ี 2 จะไดรับคาจาง 25,000 บาท/เดือน

1.4  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอ่ืน
(2) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการ

คุรุสภาออกให
1.5  หนาท่ีและความรับผิดชอบ

- จัดการเรียนการสอนและสงเสริมความรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มี
การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

1.6  ระยะเวลาการจางและสิทธิประโยชน
- วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560

1.7  สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
วันท่ี 25 ตุลาคม 2559
เวลา 09.00 เปนตนไป

- ประเมินคุณลักษณะความเหมาะสม
กับตําแหนง
- สัมภาษณ

50

50

- สัมภาษณ/สนทนา
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ปฏิทินดําเนินการรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว
ตําแหนง ครูอัตราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

.....................................................................

ท่ี วัน เดือน ป รายการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 วันท่ี 10-16 ตุลาคม 2559 - ประกาศรับสมัคร กลุมบริหารงานบุคคล
2 วันท่ี 17-21 ตุลาคม 2559

ในวัน และเวลาราชการ
- รับสมัครท่ีหองบริหารงานบุคคล

โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก

คณะกรรมการ
รับสมัคร

3 วันท่ี 22 ตุลาคม 2559 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขารับการเลือกสรร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

4 วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 - ประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการ
ประเมินสมรรถนะ

5 วันท่ี 26 ตุลาคม 2559 - ประกาศผลการเลือกสรร กลุมบริหารงานบุคคล
6 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 - รายงานตัวและทําสัญญาจาง กลุมบริหารงานบุคคล
7 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 - ปฏิบัติงานตามสัญญา กลุมบริหารงานบุคคล
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Nonkhoon Wittayakarn Rajamangalapisek School Announcement
The recruitment of a foreigner as an English teacher

……………………………………………………………………………
Nonkhoon Wittayakarn Rajamangalapisek School, the Secondary Educational Service

Area Office 30 is seeking a foreign teacher to teach English in the school with the following
qualifications;
Position and job descriptions

Position:
A foreign English teacher
Duties:
1. To teach English at least 19 hours per week in the school focusing on children-

centered learning and using variety of teaching methods
2. To conduct English activities and other extra works assigned (i.e. activities,

supplementary materials and presentations) and attend workshops, meetings and
events throughout the year.

3. School will help with work permit paperwork, but Teacher must obtain own
Non b visa.

Qualifications:
1. Bachelor’s degree of equivalent in Education or in any related field.
2. Native English speaker or non-native speaker from English speaking countries.

Certificate in TEFL, TESL or TESOL would be required for non-native speaker.
3. Experience in teaching English would be an advantage.
4. Basic Office or IT Skills.
5. Extremely motivated, adaptable and with an enthusiasm to teach young children

Required documents:
1. A copy of transcript
2. A copy of teaching license or permission letter from Teacher’s council for teaching in

school without teaching license
3. A copy of Passport
4. A copy of certified document(s) of teaching experience or related experience (if any)
5. 3 current formal Photos

Application:
The applicants can apply for the position during October 17-21, 2016 in office time

(08.30 am – 04.00 pm) only at the office of school personnel department, Nonkhoon
Wittayakarn Rajamangalapisek School.
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Wage:
Native speaker starting at 30,000 Baht per month
Non-native speaker starting at 25,000 Baht per month

The announcement of the eligibility will be informed on October 22, 2016. The
applicants who pass the application process will be required to attend an interview and
teach a short demonstration class which will be started at 9.00 a.m. on October 25, 2016
The result of the test will be announced at the bulletin board of the school on October 26,
2016. The selected applicant will be able to sign the contract with the school and start
working on November 1st, 2016. (The contract will be started from November 1st, 2016 to
March 31st, 2017)

For more information please contact
Miss. Issarapond Yongpetch (Tel. 0968210203)
Nonkhoon Wittayakarn Rajamangalapisek School.
147 M.1 Nonkhoon, Khonsarn, Chaiyaphum, Thailand 36180
Tel. 044810613
www.nkwr.ac.th


