
 
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าท างานต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  (ครูชาวต่างชาติ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

------------------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓            มีความ

ประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าท างานต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน    (ครูชาวต่างชาติ)  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  โดยอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ /๒๕๔๖  
สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน ๒  อัตรา ดังนี้ 

๑. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จ านวน   ๑ อัตรา 

๒. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาคณิตศาสตร ์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย    จ านวน   ๑ อัตรา 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

๑. คุณสมบัติเฉพาะ  
(๑) เป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก  
(๒) สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(๔) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  

 ๒. ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓ 
 ๓. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 



 ๒ 

(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยั่งยืน 

(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการให้ความรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

(๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ๔. ค่าตอบแทน     ใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียน 
                  ค่าจ้างต่อเดือน ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์   
 ๕. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 
 ๖. ระยะเวลาการจ้าง    ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

๒. ครชูาวตา่งชาติ สอนวชิาคณิตศาสตร ์และ/หรอืวชิาอืน่ ๆ เปน็ภาษาอังกฤษ ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  
๑. คุณสมบัติเฉพาะ  
(๑) เป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ 

หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก  
(๒) สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลัก และวิชาอื่น ๆ 

เป็นวิชารอง เช่น สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา หรือ ในกรณีที่โรงเรียนมีครูท่ี
สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วอาจพิจารณารับสมัครครูสอนวิชาอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่คณิตศาสตร์ก็ได้  

(๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(๔) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  

 ๒. ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓ 
 ๓. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยั่งยืน 



 ๓ 

(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการให้ความรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

(๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ๔. ค่าตอบแทน     ใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียน 
                  ค่าจ้างต่อเดือน ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์   
 ๕. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 
 ๖. ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้าง    ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
 
 
๓.  การรบัสมคัร   
 ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม      ต าบลไฮหย่อง 
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐  น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ( ผูป้ระสานงาน : ครูจ ารูญ  ค าแพงอาจ  โทร ๐๘-๑๙๗๔-๕๒๐๐ , ๐๙-๓๔๘๖๒๖๘๔ )  

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นคนไทย) จ านวน ๑ ฉบับ 
                     (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาด า  ขนาด  ๑.๕ × ๒  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๒  รูป 
  (๔)  ส าเนาปริญญาบัตรหรือส าเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑  ฉบับ   
  (๕)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
  (๖)  ใบรับรองแพทย์  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  (๗)  ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารอื่นๆ ที่คุรุสภาอนุญาตให้มีสิทธิสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาได้ (ถ้ามี)                                                   



 ๔ 

  ให้ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ 
 
๔.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิ์เขา้รบัการคัดเลอืก 
 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก  ในวันที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐        
ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล    
 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธกีารคดัเลอืก 
 โรงเรียนพังโคนวิทยาคมจะจัดให้มีการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๐                             
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีการสัมภาษณ์    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 
๖.  เกณฑ์การตดัสนิ 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๕  และการจ้างจะเป็นไปตามล าดับ
คะแนนที่สอบได้ 
 
๗.  การประกาศรายชือ่และการขึน้บัญชีรายชือ่ผูผ้า่นการสอบคดัเลอืก 
 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ ใน
วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นสุดไปเมื่อโรงเรียนได้ตัวบุคคลครบตามจ านวนและอัตราที่ก าหนดไวแ้ล้ว 
 
๘.  การจดัท าสญัญาจา้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างในวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องกลุ่มบริหาร 
งานบุคคลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโรงเรียนจะแจ้งในวันประกาศ 



 ๕ 

ผลการสอบ  ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
    
 
 
                  ( นายพนมพันธ์  ไชยเพชร ) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
 


