
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ 

………………………………………… 
 ด้วยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

ร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 
  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876  
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 
กรกฏาคม 2546 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล      
เพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
 

1. ตำแหน่งทีร่ับสมัคร  
1.1 ชื่อตำแหน่ง  ครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ   

    (1)  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    จำนวน  1  อัตรา 
      
   1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
    (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
    (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน 
ตามศักยภาพ 
    (6) ปฏิบัติงานประสานงานอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย  
 
  2. ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง - 31 มีนาคม 2566 
  3. อัตราค่าจ้าง   ค่าจ้างเดือนละ 24,000 บาท 
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   4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
    (1)  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า  
    (2)  เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี  

 (3)  เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers ได้แก่ English , America , Canada , Australia ,  
      New Zealand) หรือไม่ใช่เจ้าของภาษา  

    (4)  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานสํานักงาน เช่น Microsoft Word , excel ,  
     Power point และการใช้ระบบ Internet  

 (5)  สามารถออกแบบและดําเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
    (6)  จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสม หรือ 
      ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  

 (7)  ฝึกนักเรียนเพ่ือเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ  
 (8)  ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ  
   ค่ายวิชาการต่าง ๆ  

     (9)  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีจิตสาธารณะ  
     (10)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
     (11)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้  
     (12)  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ  

  5. การรับสมัคร  
   5.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  2 – 6 พฤษภาคม 2565   
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  
   5.2 หลักฐานทีต่้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
    (1)  สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร  
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ  
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัตภิายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
    (2)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ หรอืเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
จำนวน 1 ฉบับ  

 (3)  หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว  จำนวน 1 ฉบับ  
    (4)  หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน 
ที่เชื่อถือได้ จำนวน 1 ฉบับ  

   (5)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)  
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   5.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น             
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด   
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือก   
ครั้งนี ้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไดอี้ก  
 

  6.  กำหนดการสอบสาธิตการสอนและสอบสัมภาษณ์  
   ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป 
 

วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 
1. สาธิตการสอน 70 ภาค ก 
2. สอบสัมภาษณ์ 30 ภาค ข 

รวม 100  
 

  7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 
2565 ทาง facebook และเว็ปไซต์ ของโรงเรียน 
 

  8.  เกณฑ์การตัดสิน 
   เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้รบัคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60      
โดยเรียงลำดับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับ
ที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 

  9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลำดับคะแนนรวมสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทาง facebook และเว็ปไซต์ ของโรงเรียน 
 

       ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
           (นายไพรวัลย์  สมภูงา)  
            ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

----------------------------------------------------- 
   
 1. ประกาศรับสมัคร     1  พฤษภาคม  2565 

2. รับสมัคร       2 – 6  พฤษภาคม  2565   
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก    7  พฤษภาคม  2565   

 4. ดำเนินการสอบคัดเลือก      8  พฤษภาคม  2565    
 5. ประกาศผลการสอบคัดเลือก   9  พฤษภาคม  2565    
 6. รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง     10  พฤษภาคม  2565    
 7. เริ่มปฏิบัติงาน        11  พฤษภาคม  2565    
 

********************************************************** 

 
หมายเหตุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
    หรือทางโทรศัพท์ 043 – 577021 
    คุณครูภีรนันท์  กล้าหาญ  หัวหน้าฝ่ายบุคคล 081-7684201 
     คุณครูสะอาด พลซื่อ  หัวหน้างานบุคลากร 081-0473074 
    คุณครูศิริธร พลเยี่ยม 0952916919 
    คุณครูบุรี  สุตระ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  081-3205099 



 

 

ใบสมัคร 
การคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

********************* 
1. ชื่อ................................................................. สกุล ...................................................................................  
2. เกิดวันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ................... ปัจจุบันอายุ ..................ปี.........................เดือน  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ......... หมู่ที ่...... บ้าน .........................อำเภอ ........................... จังหวัด ........................  
4. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โทรศัพท์มือถือ ....................................................................... ............................  
5. ชื่อบิดา .................................................................. อาชพี ...................................................................................  
6. ชื่อมารดา............................................................... อาชีพ ...................................................................................  
7. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ชื่อคู่สมรส ................................................................................... ...........................  
8. จบการศึกษาระดับ................................วชิาเอก....................................จากสถาบัน............................................  
9. เอกสารที่นำมาสมัคร  
 ( ) ใบสมัคร       ( ) สำเนาวุฒิการศึกษา   ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
 ( ) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ( ) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ  ( ) ใบรับรองแพทย์  
 ( ) หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น  
 ( ) รูปถา่ยไม่สวมหมวก 1 นิ้ว 3 แผ่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน   ( ) อ่ืนๆ (ถ้ามี)...................  
10. ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ 
........................................................................................................................................ ................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า  
ข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดสอบคัดเลือก 
  

            ลงชื่อ  
             ( ............................................... )  

           ......... / ................. / .......... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
  
         ลงชื่อ  
                 (...............................................)  

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า  
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก...............................  
            ลงชื่อ  
                     (...............................................)  

 

 
 

ติดรูป 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

 

ลำดับทีส่มัคร.............  
 


