
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม  เขต ๑ 
................................................ 

ด้วยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม  
เขต ๑   มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)   
อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม คำสั่งที่  29/2546  สั่ง  ณ            
วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. 2546   เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ  ประเภท  ระดมทรัพยากร                      
ทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
1. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง  

1.1  ชื่องานจ้าง  
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  1  อัตรา  

1.2  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  
1.2.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและ 

ระดับชั้นประถมศึกษา  รวมไม่เกิน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                 
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1.2.2  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1.2.3  ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด  
1.2.4  ปฏิบัติงานสอนแบบเต็มเวลา (Full time)  
1.2.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

1.3  อัตราค่าจ้าง  
1.3.1 เงินเดือน ๆ ละ  ตามข้อตกลงก่อนการทำสัญญาจ้าง ตลอดสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.4  ระยะเวลาการจ้าง  
1.4.1 ปีการศึกษา 2564  

ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  2564 – 31 มีนาคม 2565 
2.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติครูชาวต่างชาติ 
 2.1   เป็นเจ้าของภาษา หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

2.2  ในกรณีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  1 ปี  หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC(650) , 
TOEFL(550) คะแนนขึ้นไป/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

2.3  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - ๕๐  ปี เป็นผู้มีหลกัฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ 
เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว 
 2.4  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
 2.5  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 

2.5   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับอาชีพคร ู 
2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

หรือ ความผิดลหุโทษ  
2.7  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.8  ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายกำหนด  
2.9  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. กำหนด  

3.  การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอ้งบุคคล                             

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม  หรือส่งใบสมัครพร้อม Resume           
ได้ที่   Email: rattymid2521@gmail.com  ตั้งแต่วันที่ 16-24  มิถุนายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โทรศัพท์ 097-1831357  

3.2 หลักฐานการสมัคร 
3.2.1  หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี  
3.2.2  หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว  
3.2.3  หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน 

ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้  
3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป  
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
3.2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
3.2.7 หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา 
ถูกต้องทุกฉบับ)  



4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ในวันที่  25   มิถุนายน  

2564  และ https://www.facebook.com/lakmuangschool/  และ 
https://www.facebook.com/groups/2518644541614681   
5. การพิจารณาคัดเลือก  

5.1 กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่  28 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.           
เป็นต้นไปโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้  

5.1.1  สัมภาษณ์  
5.1.2  สาธิตการสอน  

5.2  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564   

5.3  ผลการพิจารณาคัดเลือก  
ผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณา 

คัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
6. การทำสัญญาจ้าง  

ทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ในวันที่  30 มิถุนายน 
2564  และ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

  อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังจากการทำสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน  2564 

  
(ดร.ทองไส  เทียบดอกไม้) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lakmuangschool/%20%20และ
https://www.facebook.com/groups/2518644541614681


 
 
 
 

 
Lakmuang Mahasarakham School Announces: 

Lakmuang Mahasarakham School is in need of qualified native English speaking 
teachers to teach English subjects to Thai students at Lakmuang Mahasarakham School 

from Elementary to Primary teacher in this academic year  
will start school on June 1st, July 2021. 

***************************************************** 
1. Qualifications of foreign teacher to work at Lakmuang Mahasarakham School : 

1.1 Native English speaker from US, UK, Canada, New Zealand, Australia or Nonnative 
speaker using English for second language. 

1.2  Male / Female age 23 – 50 years old 
1.3 Graduated in Bachelor’s Degree or equivalent or related field 
1.4 Have certificate of Thai Culture training course. / The teachers' Council of 

Thailand (Kurusapha) 
1.5 Teaching qualifications and experience is in advantage. 
1.6 Be able to have a full time job at school. 
1.7 Good character & human relationship and good service mind. 

2. Documents needed to apply 
2.1  One photocopy of passport and last stamp or ID card. 
2.2  One photocopy of Certificate of your degree and transcript of records 
2.3  Two  photographs (one-inch size) taken not later than six months  
2.4  One photocopy of Teacher License 
2.5 TOEIC(650), TEFL(550) certificate  
2.6 Other documents (i.e. change of status, marriage contract) 
We offer 2 semesters contract.  The salary is negotiable. The successful candidate 

shall be responsible for visa, Medical certificate, teacher license and teaching experience. 
3. Date of application 
 3.1  Apply on 16th June 2021 to 24th June  2021 in office time Monday to Friday 
at School’s office, The first Building,Lakmuang Mahasarakham  School, Tambon Talad, Muang 
District, Mahasarakham 44000. Tel. 097-1831357 or by email : rattymid2521@gmail.com 
  



 3.2  Qualified name of candidate on 25th June, 2021 
 3.3  Interview ฿ Micro teaching in 28th  June, 2021 
 3.4  Results on 29th June, 2021will be posted on website  
https://www.facebook.com/lakmuangschool/   and 
https://www.facebook.com/groups/2518644541614681   
4. The school will hire the qualified competence and quality teacher.  
5. School will make the contract between teacher and school on 30th June, 2021  
6. Start to work at Lakmuang Mahasarakham  School on 1st June, 2021 

 
 
 

(Dr.Tongsai  Theapdokmai) 
Director, Lakmuang Mahasarakham  School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/lakmuangschool/%20%20และ
https://www.facebook.com/groups/2518644541614681


Application Form for Teaching Foreign Language 
แบบฟอร์มใบสมัครสอนภาษาต่างประเทศ 
Part 1: For Foreign Teacher ส่วนที่ 1 สำหรับผูส้มัครชาวต่างชาติ 
 
1. Name ชื่อ………………………………….............. Surname นามสกุล………………………………………… 
2. Sex :Male เพศชาย Female เพศหญิง 
3. Date of birth เกิดวันที่……………………..Place of birth สถานที่เกิด …………………….Age อายุ.............. 
4. Marital status สถานภาพสมรสSingle    Married  Divorce  Widow/Widower 
5. Nationality สัญชาติ…………………………………………………………………………………………………. 
6. Passport Number หมายเลขพาสปอร์ต......................................ออกให้โดย Authority....................................    
   Date of issue วันที่ออก...................................................Date of expiry วันหมดอายุ....................................... 
7. Home address ที่อยู่ตามพาสปอร์ต 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Address in Thailand......................................................................................................................... ........... 
Tel : ....................................................................E-mail Address: ……………………………………………..  
9. Education: การศึกษา 

Name of institution Add place of study 
ชื่อสถาบันและสถานที่ 

Major field of 
study 
สาขาวิชาเอก 

Years of 
graduation 
ปีที่จบศึกษา 

Degree 
วุฒิ 

    
    
    
    

10. Employment ประสบการณ์ในการทำงาน 
Name of Institution   From    To 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Expected Salary…………………………………………………………………………………………………… 
12. Medical, or other personal considerations: สุขภาพและเงื่อนไขทางสุขภาพ (ที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบเพ่ือ
ดูแล)…………………………………………………………………………………………… 
13. English Language Ability (range from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ความสามารถทาง
ภาษา ระบุในช่วง 5 ระดับเทียบเคียงเจ้าของภาษา 
reading.........  listening comprehension...............  writing................  speaking................. 
14. Reference :ผู้รับรอง 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………… 
15. Date of Application วันที่สมัคร.................................... 
Applicant's Signature ลงชื่อ……………………………….. 
 

Photograph 



 
 


