
 
ประกาศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ครูต่างประเทศ) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

---------------------------------------------------------- 
            ด้วยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก อาํเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีความประสงค์จะดําเนินการรบัสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560  จึงประกาศรับสมัคร บุคคล เพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจ้าง ในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้  
           1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจา้ง 
               1.1 ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน  1  อัตรา 

1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัต ิ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

และสง่เสรมิการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการทีห่ลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดย
ปฏิบัติการสอนไม่ต่ํากว่า 19 คาบ/สัปดาห ์

(2) ปฏิบัติงานพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสัง่สอนและจัดกิจกรรม  
พัฒนาผูเ้รียน 

                    (3) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
               1.3 อัตราค่าจ้าง 
                   1.3.1 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของภาษา จะได้รับค่าจ้าง  27,000  บาท  ต่อเดือน 
                    1.3.2 กรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 จะได้รับค่าจ้าง 25,000 บาท ต่อเดอืน 
           2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวตา่งประเทศ 
               2.1  เพศชายหรอืเพศหญิง อายุไมเ่กิน 60 ป ี
               2.2  เป็นเจ้าของภาษา ( แคนาดา , สหรัฐอเมรกิา , อังกฤษ , ออสเตรเลีย ) 
               2.3  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ต้องเป็นผู้ที่ได้รบัการศึกษา ในประเทศ 
ที่ใช้  ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ป ีมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือหลักฐานแสดง ความสามารถ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได ้
               2.4  มีวุฒิบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ข้ันตํ่า) ในสาขาวิชาที่สอนหรือประกาศนียบัตร ด้านการสอน 
               2.5  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามีจะ
พิจารณาเป็นพเิศษ) หรือทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัตกิารสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้หลักเกณฑ์ของ 
คุรุสภา 
               2.6  เป็นผู้มหีลักฐานประจําตัวทีส่ามารถตรวจสอบได้เช่น หนงัสือเดินทาง บัตรประจําตัว 
               2.7  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอยา่งด ี 
               2.8  สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ครูในโรงเรียนและชุมชนได้      
               2.9  มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจาก สถาบัน 
ที่เช่ือถือได ้



                 2.10 เป็นผูม้ีบุคลกิและพฤติกรรมเหมาะสมกบัอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของโรงเรียน  
 

                หน้าท่ีรับผิดชอบ 
                       1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร ์
                       2. สามารถปฏิบัตกิารสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนกําหนด และรวมภาระงานอื่น ๆ อย่างน้อย 
19 คาบต่อสปัดาห ์
                       3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญ  
                       4. จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู้ให้สอดคล้องกับหลกัสูตรสถานศึกษา  
                       5. สามารถออกแบบและดําเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตามพระราชบญัญัติ 
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2551  
                       6. จัดสอนซ่อมเสรมิให้กบันักเรียนที่ไม่ผา่นเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมหรือตามที่ 
โรงเรียนกําหนด 
                       7. ให้การสนบัสนุนและเข้าร่วมกจิกรรมในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ ค่าย 
วิชาการต่าง ๆ 
                       8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
 
3. การรับสมัคร 
           3.1 กําหนดการรบัสมัคร  
                     3.1.1 ให้ผูป้ระสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทีห่้องบริหารงานบุคคลโรงเรียน  
โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
(ไม่เว้น วันหยุดราชการ)  
                     3.1.2 ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิเข้ารบัการคัดเลือกในวันที่ 29 มีนาคม 2560  
                     3.1.3 ดําเนินการโดยวิธีเลือกสรร วันที่  30 มีนาคม  2560  
                     3.1.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  31 มีนาคม  2560  ณ ห้องกลุ่มบรหิารงานบุคคล และ  
ทางเว็บไชต ์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก www.nkwr.ac.th  
          3.2 หลักฐานที่ตอ้งยื่นพร้อมใบสมัคร เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจรงิและสําเนาเอกสาร จํานวน 1 ชุด 
(พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง) ดังนี ้
                     3.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ  
(ถ้ามีจะพจิารณาเป็นพเิศษ) หรอื ทําเรือ่งขออนญุาตปฏิบัตกิารสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพใช้หลักเกณฑ์
ของคุรุสภา  
                     3.2.2 หนังสือเดินทางและบัตรประจําตัว  
                     3.2.3 หลกัฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจาก สถาบัน 
ที่เช่ือถือได ้       
                     3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไม่สวมแว่นดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว จํานวน 3 รูป ไม่เกิน 1 ปี  
                             (นับถึงวันปิดรบัสมัคร)  
                     3.2.5 ใบรบัรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
                     3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถ้ามี) 
 

4.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
             ผู้เข้ารบัการเลอืกสรรจะตอ้งได้รบัการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ความเหมาะสมกบั
ตําแหน่ง ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพอื่น ๆ หรือทดสอบการสอน
ในวันที่เข้ารับการเลือกสรร และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

http://www.nkwr.ac.th/


 
5. วันเวลาสถานท่ีรับสมัคร 
            ให้ผูป้ระสงค์จะสมัครสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนหรอืสง่
เอกสารทางไปรษณีย์ถึงโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก เลขที่ 147 หมู่ 1 ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูม ิ36180 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2560 – 28 มีนาคม 2560 
    
7. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
               การจัดทําสญัญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร ให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
ในวันที่ 4 เมษายน 2560 ระยะเวลาในการทําสญัญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
 
               ประกาศ ณ วันที่   14  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560 
  
 
  
                                                                                        
                                                               (นายลาํจวน  ดิษขุนทด) 
                                             ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการรับสมคัรบคุคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลกูจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอตัราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
เรื่อง รับสมคัรเพื่อเลอืกสรรเปน็พนกังานราชการ 

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. ชื่องานจางและรายละเอียดการจาง  
   1.1  ตําแหนง ครูอัตราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
   1.2  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 ตําแหนง  
   1.3  อัตราคาตอบแทน  
          - กรณีทีเ่ปนเจาของภาษา จะไดรับคาจาง 27,000 บาท/เดือน  
          - กรณีทีเ่ปนชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 จะไดรับคาจาง 25,000 บาท/เดอืน  
   1.4  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
          (1)  ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรอืปรญิญาตรอีื่น  
          (2)  เปนผูมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนงัสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการ คุรุสภาออกให  
   1.5  หนาที่และความรับผิดชอบ  
           - จัดการเรียนการสอนและสงเสริมความรขูองผเูรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย มี การศึกษา วิเคราะห วิจัย  
   เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนร ู 
   1.6  ระยะเวลาการจางและสทิธิประโยชน 
          - วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
   1.7  สมรรถนะและวิธีการประเมิน  
 

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันที่ 30 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

- ประเมินคุณลกัษณะความเหมาะสมกับ  
  ตําแหน่ง 
- สัมภาษณ์ 

50 
 

50 

-สัมภาษณ์/สนทนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินด าเนินการรบัสมคัรบุคคลชาวตางชาติเพื่อเลอืกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
ต าแหนง ครูอตัราจางชาวตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียนโนนคณูวิทยาคาร รัชมังคลาภเิษก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่ศกึษามัธยมศึกษา เขต 30 

 .....................................................................................................................................................................................  
 
ที่ วัน เดือน ปี รายการปฏิบัต ิ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหต ุ
1. วันที่ 15-24 มีนาคม 2560 -ประกาศรบัสมัคร กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
2. วันที่ 25-28 มีนาคม 2560 -รับสมัครทีห่้องบรหิารงานบุคคล 

 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร 
 รัชมังคลาภิเษก 

คณะกรรมการรับสมัคร  

3. วันที่ 29 มีนาคม 2560 -ประกาศรายช่ือผมูีสิทธ์ิ  
 เขารับการเลือกสรร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 

4. วันที่ 30 มีนาคม 2560 -ประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการ 
ประเมินสมรรถนะ 

 

5. วันที่ 31 มีนาคม 2560 -ประกาศผลการเลือกสรร กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
6. วันที่  4 เมษายน 2560 -รายงานตัวและทําสัญญาจาง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
7. วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 -ปฏิบัติงานตามสญัญา  กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 ( from Canada, USA, England, Australia ) 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 March 25-28, 2017 in office time (08.30 
am – 04.00 pm) only at the office of school personnel department, Nonkhoon Wittayakarn 
Rajamangalapisek School.  
Wage:  
               Native speaker starting at 27,000 Baht per month  
               Non-native speaker starting at 25,000 Baht per month  
 
               The announcement of the eligibility will be informed on March 31, 2017. 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 March 30, 2017 The result of the test 
will be announced at the bulletin board of the school on April 4 , 2017. The selected applicant 
will be able to sign the contract with the school and start working on May 15, 2017. (The contract 
will be started from May 15, 2017 to September 30, 2017) 
 
For more information please contact   
Nonkhoon Wittayakarn Rajamangalapisek School.  
147 M.1 Nonkhoon, Khonsarn, Chaiyaphum, Thailand 36180  
Tel. 044810613 
www.nkwr.ac.th 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


