
 
 

 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง  
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคดัเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง 
 ๑.๑ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน  ๒  อัตรา   

             อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท  
 

๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
 ๒.๑  เพศหญิงหรือชาย อายุ ๒๒ – ๕๕  ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๒  เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (English Native Speakers) จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ สหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ 
 ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๕  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือต้องไม่เป็นโรคประจำตัว         
ที่ต้องพบแพทย์สม่ำเสมอ 
 ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการหรือมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ           
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๘  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมอืง 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา         
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกยีจของสังคม 
 ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 //๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษ.ุ.. 
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 ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 ๒.๑๒  เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ Internet ในการส่งเสริมการเรียนได ้
 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 ๓.๑ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการศึกษา และ/หรือ มี
ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือทำเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์คุรุสภา (ถ้ามีจะพิจารณา
เป็นพิเศษ) 
 ๓.๓ สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด และปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่โรงเรียน
มอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ 
 ๓.๔ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำเอกสารการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาออกแบบและดำเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา ๒๕๕๑ ได ้
 ๓.๕ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๓.๖ สามารถจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือท่ี
ตามโรงเรียนกำหนด 
 ๓.๗ สามารถฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวด แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภาษาอังกฤษ 
 ๓.๘ ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนคนไทยในการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ นิทรรศการวิชาการ 
และค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน 
 ๓.๙  สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ยืนทักทายนั กเรียนและครูที่ ป ระตู โรงเรี ยนระหว่างเวลา          
๐๗.๑๕ - ๐๘.๐๐ น. 

๔.  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน ๒๕ คาบต่อสัปดาห์และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๕.  การรับสมัคร 
ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเป็น

การสมคัรด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
๕.๑ ผู้สมัครปริ้นใบสมัครจากหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.ratb.ac.th และกรอกข้อมูลของตนเอง

ตามความจริง พร้อมทั้งติดรูปให้เรียบร้อย 
๕.๒ ผู้สมัครส่งใบสมัครและสำเนาหลักฐานการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่อีเมล์ 

trbe14_c@ratb.ac.th 
 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

6.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ  
//๖.4  สำเนาใบปริญญา... 
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๖.4  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
6.5  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
6.6  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

 ๖.7  ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ประจำตัวและไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖.8  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และนำเอกสารฉบับจริงมายื่นใน 
วันสอบ ทางโรงเรียนจะคืนให้ทันทีในวันสอบเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดย เท็จ ทางโรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 
 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่  

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ratb.ac.th 
 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ สอบสอน และสอบ
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สถานที ่

วันศุกร์ 
ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ภาค  ก 
       สอบภาคปฏิบัติและสอบสอน 
ภาค  ข 
       สอบสัมภาษณ์ 

 
80 

 
20 

ห้อง ๘๓๑ อาคาร ๘ 

 

หมายเหตุ: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห์อาจจะดำเนินการสอบทั้งในรูปแบบออนไลน์และการปฏิบัติจริงที่ โรงเรียน ทั้งนี้   
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อทราบจำนวนผู้สมัครสอบที่แน่ชัดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ratb.ac.th 
  

9.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้

ภายในวันจนัทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซตโ์รงเรียน www.ratb.ac.th 

//10.  การรายงานตัว... 
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10.  การรายงานตัวและการจัดทำสัญญาจ้าง 

 ๑0.๑  ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ณ 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019) โดยใช้งบประมาณจากรายได้สถานศึกษา หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน
และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไป 
 ๑0.๒  กรณีที่ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 

                                                                         
                                                    (นายสุรินทร์  สำลี) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์



 

 

Application Form for Teaching Foreign Language 
แบบฟอรม์ใบสมคัรสอนภาษาตา่งประเทศ 

Part 1: For Foreign Teacher ส่วนท่ี 1 ส าหรบัผูส้มคัรชาวตา่งชาติ 
 

1. Name ชื่อ………………………………….............. Surname นามสกลุ………………………………………… 
2. Sex :Male เพศชาย Female เพศหญิง 
3. Date of birth เกิดวนัท่ี……………………..Place of birth สถานท่ีเกดิ …………………….Age อาย.ุ............. 
4. Marital status สถานภาพสมรสSingle    Married  Divorce  Widow/Widower 
5. Nationality สญัชาติ…………………………………………………………………………………………………. 
6. Passport Number หมายเลขพาสปอรต์......................................ออกใหโ้ดย Authority....................................    
   Date of issue วนัท่ีออก...................................................Date of expiry วนัหมดอาย.ุ...................................... 
7. Home address ที่อยู่ตามพาสปอรต์ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Address in Thailand.................................................................................................................................... 
Tel : ....................................................................E-mail Address: ……………………………………………..  
9. Education: การศกึษา 

Name of institution Add place of study 
ชื่อสถาบนัและสถานท่ี 

Major field of study 
สาขาวชิาเอก 

Years of 
graduation ปี
ที่จบศกึษา 

Degree 
วฒุ ิ

    
    
    
    

10. Employment ประสบการณใ์นการท างาน 
Name of Institution   From    To 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Expected Salary…………………………………………………………………………………………………… 
12. Medical, or other personal considerations: สขุภาพและเงื่อนไขทางสขุภาพ (ที่ตอ้งการใหผู้อ้ื่นทราบเพื่อดแูล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. English Language Ability (range from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ความสามารถทางภาษา 
 ระบใุนช่วง 5 ระดบัเทยีบเคยีงเจา้ของภาษา 
reading.........  listening comprehension...............  writing................  speaking................. 
14. Reference :ผูร้บัรอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. Date of Application วนัท่ีสมคัร....................................Applicant's Signature ลงชื่อ………………………… 

Photograph 


