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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  

เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (รอบ ๒) 

------------------------------------------- 
     ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ   
ในโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ ๒๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/ว 1294 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2564 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/ว 66 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2565 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/ว 280 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2565 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๑๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง 
    ครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติ   
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านคำบง ๑ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย 
จังหวัดมุกดาหาร  
    ๑.1 ครูผู ้สอนชาวต่างชาติที ่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา ครูที่เป็นเจ้าของภาษา หรือครูผู ้สอน
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยที่มีความสามารถเทียบเคียงระดับ
เจ้าของภาษา และมีคุณวุฒิทางด้านการสอนที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับเจ้าของภาษา หรือมี
ความสามารถเทียบเคียงความสามารถระดับเจ้าของภาษา จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท   
      1.2 ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  

๒. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
    ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
    ๒.๒ สอนภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษา 
     ๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่สอน ๕ วันทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
     ๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     ๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
    ๒.๖ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
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     ๒.๗ ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน เมื่อ
ทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
     ๒.๘ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp กิจกรรม
ด้านภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
                 ๒.๙ ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
    ๒.๑๐ มีความสามารถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถานการณ์ทำงาน มีความเป็นมิตร สุภาพ ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 
     2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
         ๓.๑.1 อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
         ๓.1.๒ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
           (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
          (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
           (๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที ่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ ่งความเสื ่อมเสียเกียรติศักดิ์        
แห่งวิชาชีพ 
     3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
           3.2.1 ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา (ค่าตอบแทนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท)   
          ครูที ่เป็นเจ้าของภาษา หรือครูผู ้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที ่ไม่ใช่เจ้าของภาษา หรือ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยที่มีความสามารถเทียบเคียงระดับเจ้าของภาษา และมีคุณวุฒิทางด้านการสอนที่มีความ
เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับเจ้าของภาษา หรือมีความสามารถเทียบเคียงความสามารถระดับเจ้าของ
ภาษา ดังนี้  
           ๑. เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speaker) ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือชาวต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
          2. ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถเทียบเคียงระดับเจ้าของภาษา (Non-Native 
Speaker) หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี มีผลการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป  
            โดยมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 
              ๑) มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 
              ๒) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได้ 
                ๓) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      ๑. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 
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         ๒. ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3 และ YL ไม่น้อยกว่า Band-3  
          ๓. Trinity TESOL Level & Certificate 
         ๔. CELT-P  
        ๕. CELTA  
       3.2.2 ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และไม่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR (ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) โดยมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 
               1) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา/วิซาเอก ภาษาอังกฤษ 
               ๒) มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนๆ และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ 
ระดับดี และมีความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านการอบรมพัฒนา    
ที่เก่ียวข้องด้านการสอน เช่น การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mdh.go.th และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่  
๑ – 7 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
    ๕.๑ กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ      
            ๑) ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ    
             2) สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
            3) สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ฉบับ 
           4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน     
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน ๓ รูป 
           ๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
             6) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ 
              7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
            8) หลักฐานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับ
ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) 
      9) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 3 แฟ้ม 
      10) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและฉบับสำเนา จำนวน ๑ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
    ๕.๒ กรณีครูผู้สอนชาวไทย 
             1) ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ  
       2) สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
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           3) สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
              4) หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ จำนวน ๑ ฉบับ 
            5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน        
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน ๓ รูป 
             6) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) 
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ 
             7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
      8) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 3 แฟ้ม 
             9) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ 
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน ๑ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

๖. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก      
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 8 เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และทางเว็ปไซต์ 
http://www.mdh.go.th 

๗. วิธีการสรรหา วัน เวลา และสถานที่ 
     โดยวิธีการประเมินผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
      กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
          - โดยประเมินผลงาน (Portfolio)      คะแนน ๕๐ คะแนน 
         - โดยวิธสีัมภาษณ์       คะแนน ๕๐ คะแนน 

๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
     ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
     ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เรียงลำดับคะแนนจาก        
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน 
เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
    สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะประกาศรายชื ่อผู ้ผ ่านการคัดเลือก      
ภายในวันที ่ 1๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และทางเว็ปไซต์ 
http://www.mdh.go.th โดยขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือเมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 
 



๕ 
 

๑๑. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     ๑๑.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว 
    ๑๑.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง 
     ๑๑.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้างในวันเวลาที่กำหนด 
    ๑๑.๔ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง 

๑๒. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง 
      ๑๒.๑ การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องทราบ
จากการประกาศขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมาย
ลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างจะต้องไม่มี
พันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างของหน่วยงานใด ๆ ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
ในการสั่งจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้ 
  ๑๒.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินการจ้างตามจำนวนที่ระบุไว้ใน
ประกาศเท่านั้น โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในวันที่ ๑8 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วส่งตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง       
ที่โรงเรียนบ้านคำบง ๑ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
     ๑๒.๓ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร   
หรือตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือยกเลิกการว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

    อนึ่ง การจ้างอัตราจ้างดังกล่าวถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นอย่างอื่น ต้องดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกำหนด 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  25  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(นายพิเชษฐ  มหาวงศ์) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 



๖ 
 

 

 
 


