
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)  

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

................................................ 
ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับ

สมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ต าแหน่งครูผู้สอนอาศัยอ านาจตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตาม ค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ชื่องานจ้าง 
๑.๑.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ     จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๑.๒ อัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ    จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๑.๓ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ   จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๑.๔ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษากัมพูชา    จ านวน ๒ อัตรา 
๑.๑.๕ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาเวียดนาม     จ านวน ๑ อัตรา 
 

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๒.๓ ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด 
๑.๒.๔ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time) 
๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๓ อัตราค่าจ้าง 
๑.๓.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติจ้างเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละไม่เกิน ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพัน  

บาทถ้วน) จ้างเหมาเป็นรายเดือนตลอดสัญญาจ้าง ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน  หรือมีการสอนไม่เป็นไปตามปกติ
อัตราค่าจ้างจะคิดโดยเฉลี่ยเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 

 
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 

๑.๔.๑ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
 
 



 
๒. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ 

๒.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 
๒.๑.๑ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๕ - ๔๕ ปี เป็นผู้มีหลกัฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น 

หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
๒.๑.๒ เป็นเจ้าของภาษา (จาก ๕ ประเทศ) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์ หรือเป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ เป็นต้น 
ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือหลักฐาน
แสดงความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาจาก ๕ ประเทศ หรือที่ก าหนดไว้ในวรรค ๑ โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม จะพิจารณาผู้สมัครจากกลุ่มประเทศต่อไปนี้ตามล าดับดังนี้    

๑. ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 
๒. ผู้สมัครจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
๓. ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ 

๒.๑.๓ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ข้ันต่ า) หรือเทียบเท่า 
๒.๑.๔ สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูและนักเรียนได้ 

ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๒.๑.๕ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
  ๒.๑.๖ มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้    
๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓. ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนด 
๔. ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามท่ี ก.พ. ก าหนด 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒      

ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒  
๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย) 

๓.๒.๑ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ข้ันต่ า) หรือเทียบเท่า 
๓.๒.๒ หนังสือเดินทาง และบัตรประจ าตัว 
๓.๒.๓ หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน 

ที่เชื่อถือได้ 
๓.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 
 



 
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
๓.๒.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 

หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)  
๓.๒.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

หรือทางเว็บไซต์ www.ky.ac.th  
 

๕. การพิจารณาคัดเลือก 
๕.๑ ก าหนดการพิจารณาคัดเลือก 
พิจารณาคัดเลือกในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑ สัมภาษณ์ 
๕.๑.๒ สาธิตการสอน 

๕.๒ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕.๓ ผลการพิจารณาคัดเลือก 
ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และเริ่ม

ปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๒ อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มี
สิทธ์เรียกร้องสิทธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
            (นายส าเนา   บุญมาก) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 
 
 
 

 

http://www.ky.ac.th/

