
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม 

................................................... 
  ด้วยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพ่ือเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียน
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง ในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม) ในโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

1. ชื่องานจางและรายละเอียดการจาง 
1.1 ชื่องานจ้าง  

            (1) ครูอัตราจางชาวตางชาติ ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 อัตรา 
            (2) ครูอัตราจางชาวตางชาติ ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาเวียดนาม จ านวน 1 อัตรา 

1.2 ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  
            (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนามระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดย    
เนนผูเรียนเปนส าคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมต่ ากวา 20 คาบตอสัปดาห  
            (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ จัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
            (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในและนอกเวลาราชการได้  
   1.3 อัตราคาจาง  
            (1) ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะไดรับคาจาง 25,000 บาท ตอเดือน  
            (2) ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาเวียดนาม จะไดรับคาจาง 18,000 บาท ตอเดือน  
 

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไป  
    2.1 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปี 
    2.2  เป็นเจ้าของภาษา  

2.3  สามารถพูด และสื่อสารภาษาไทยได้พอสมควร 
  2.4  เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร 
  2.5  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 2 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือหลักฐานแสดงความสามารถ
ภาษาอังกฤษ และภาษาเวียดนาม จากสถาบันที่เชื่อถือได้  

    2.6  มีวุฒิบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่ า) ในสาขาวิชาที่สอนหรือประกาศนียบัตรด้าน
การสอน 



    2.7  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ (ถามีจะพิจารณาเปนพิเศษ) หรือท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ใชหลักเกณฑของคุรุสภา 

    2.8  เปนผูมีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เชน หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
    2.9  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
         2.10  สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
    2.11  สามารถเปนที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ครู

ในโรงเรียนและชุมชนได 
    2.12  เปนผูมีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู  

  2.13 สามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับหรือค าสั่งของโรงเรียน 
     2.14  ต้องไม่มีภาระผูกพันการจ้างอื่นใดกับหน่วยงานอื่น 
  

3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่โรงเรียนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา     
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลา
ราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนหนองสองห้อง
วิทยา        อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดติดต่อ  โทร. 043 - 491131 
    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
         (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
              จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
        (2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจ าตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 
         (3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือ
ได้  
         (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 6 เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
         (5) ส าเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ) 

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน 1 เดือน)  
          (7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
 

4.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยเรียงล าดับ
จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ตามล าดับ ภายใน วันที่   30  มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 

5.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 



โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จะท าการทดสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ ์ในวันที่ 1 เมษายน    
พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา      
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามล าดับผู้สมัคร 

 

6.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
               ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ หนา้ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

7. การรับรายงานตัว 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวและท าสัญญาปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสองห้อง
วิทยา ในวันที่  3 เมษายน 2562  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

8. สัญญาค้้าประกัน 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องมีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ครู คศ. 2 ขึ้นไป 
 

ทั้งนี้รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 043 – 491131 
 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
                                 

 
                                                         (นายมนตรี ถ้ าหิน) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 
 
  

 
 


