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ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
ที ่ 157  / 2563 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอนภาษาอังกฤษ    
ในโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) 

______________________________________ 

 ด้วย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จะด าเนิน 
การคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบตัิหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ในโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
จ านวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการจ้าง ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
             1.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
                    1)  มีสัญชาติอเมริกัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการหรือสามารถเขียน อ่าน สนทนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
   2)  เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
   3)  เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวสามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง 
  4)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   5)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      1)  ต้องมีคุณวุฒิ จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากต่างประเทศหรือในประเทศ  ในสาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาเอกอ่ืนๆ ด้านการศึกษา 
         2)  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
              3)   มีความรู้ความเข้าใจเด็กและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
              4)  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารง่ายๆ ได้  
 



      2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.upr.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ไปที่อีเมล์ maliwan@upr.ac.th  

ประกาศรับสมัคร        1 – 25  เมษายน  2563 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก      27  เมษายน  2563      
           สอบคัดเลือก    29  เมษายน  2563   
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   30  เมษายน  2563 
      ** สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 09-5932-4661 หรือ LINE ID : nuchy223823  
     3.  หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก 
 3.1 ขอรับใบสมัครโดยดาวน์โหลดจาก  www.upr.ac.th  (Application form) 
 3.2 ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด (Degree Certificate / Transcript) 
 3.3 ใบผ่านงาน (ถ้ามี) (job experience, if any) 
          3.4 หลักฐานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาในประเทศไทย (ถ้ามี) 
(Teaching training course in Thailand, if any) 
 3.5 ใบรับรองแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ (Medical Certificate) 
 3.6 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมส าเนา 
จ านวน  1  ชุด (Passport) 
 3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
ถ่ายในคราวเดียวกัน) ( 2 Photos: size 2 inches) 
 3.8 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  ใบส าคัญการสมรส พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด (ถ้ามี) 
 ( Permission to change name or marriage certificate, if any) 
          3.9 ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนา 
 (Teacher’s license or temporary teaching license from Kurusapa) 
        ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทาง www.upr.ac.th  
5.  วิธีการคัดเลือก 
     ด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยประเมินจาก 
     5.1  สอบภาคปฏิบัติ ความสามารถในการสอน 
     5.2  สอบสัมภาษณ์ ประเมินการพูดและบุคลิกภาพ 
6. หลักสูตรการคัดเลือก 
   6.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไปโดยการสาธิตการสอนประมาณ 15-20 นาท ี(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   6.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ และประเมินบุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

http://www.upr.ac.th/
mailto:maliwan@upr.ac.th 
http://www.upr.ac.th/
http://www.upr.ac.th/


7. ก าหนดเวลา และตารางสอบ  

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

08.30 – 12.00 ความรู้ความสามารถในการสอน (สาธิตการสอน) 100 
13.00 น.   สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคลิกภาพ 50 

 * สถานที่สอบคัดเลือก  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับโดยจะต้องได้คะแนน 
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 คะแนน และคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
จัดล าดับโดยคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถในการสอนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า 
9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
    จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา  1  ปี นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้น
บัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชี
เฉพาะราย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
    9.1  ได้สั่งจ้างแล้ว 
    9.2  ขอสละสิทธิ์ 
    9.3  ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจ้าง 
    9.4  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
10. การสั่งจ้าง  
     10.1  ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
ตามก าหนดเวลาและปฏิบัติตามข้อสัญญาการจ้าง  
     10.2  การรายงานตัวเพ่ือรับการสั่งจ้าง จะต้องมีใบอนุญาตท างานในประเทศไทย  ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  
หรือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองถ่ายส าเนาทุกหน้าพร้อมฉบับจริง   
      10.3  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
  

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2563 
 
 
 

                                                                  (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

 


