
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

เรื่อง  การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
.............................................. 

     ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประสงค์จะ 
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  (ชาวต่างชาติ)  
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  ปีการศึกษา  2564  อาศัยความตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ 20  
ตุลาคม  2554  เรื่อง การเก็บเงินบ ารุงกรศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการกา รศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และ  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ 04009/ว629  ลงวันที่  28  
กันยายน  2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัด
สุพรรณบุรี  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง  
                1.1  ชื่องานจ้าง  ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  2   อัตรา 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน  22  
คาบต่อสัปดาห์ 

3. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

4. อัตราค่าจ้าง  เดือนละ  25,000  บาท (ส าหรับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง)  และ 
30,000 บาท (ส าหรับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง) 

5. หลักเกณฑ์และคณุสมบัติ 
5.๑ เป็นชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงหรือเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาท่ีสอง  
                5.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ า) หรือเทียบเท่า 
                5.3 อายุตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี 
                5.4 สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด  และรวมภาระงานอ่ืน ๆ ไม่เกิน  22  
คาบต่อสัปดาห์ 
                5.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 

6. หน้าที่รับผิดชอบ 
6.1  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  07.30 – 16.30 น.  ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

   6.2 สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด  และรวมภาระงานอ่ืน ๆ ไม่เกิน  22 
คาบต่อสัปดาห์ 
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 6.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.4 จัดท าเอกสารการเรียน ใบงาน ใบความรู้  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.5  สามารถออกแบบและด าเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 6.6  จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 

6.7  ฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
6.8  ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรม  นิทรรศการวิชาการ ค่าย

วิชาการต่าง ๆ 
6.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ 

           7. การรับสมัคร 
 1. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
ตั้งแต่วันที่  14-18  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 (เวลาราชการ)  ณ ห้องบุคคล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี หรือส่งใบสมัครออนไลน์ได้ท่ี  https://forms.gle/B6Lxfn8nv9cau4oX9 
 2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
                 2.๑ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
                 2.๒ หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว 
                 2.๓ หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ (ถ้ามี) 
                 2.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิว้ โดยไม่เกิน ๑ ปี (นับ
ถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
                 2.๕ ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง  
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิน ดังนี้   

วัน เดือน ป ี สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
วันที่  22 ธันวาคม  2563 
เวลา  09.30 – 11.00 น. 
 
เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป  
 
 
 

ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
- สัมภาษณป์ระเมินความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งและความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก 
- สอบสอน วชิาเอก ภาษาอังกฤษ         

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551          
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

 
50 

 
50 

 
สอบสัมภาษณ ์
ณ ห้องประชุมอาคาร 1 
สอบปฏิบัติการสอน  
ณ ห้อง 423 อาคาร 4 

รวม 100   
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  9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60   
การจัดล าดับที่ผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เรียงล าดับจากผู้ผ่านกาคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย  ในกรณีที่ม ี   
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้เรียงล าดับที่ได้คะแนนสอบ ดังนี้ 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนที่สองมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ใช้วิธี
จับสลาก การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ และการตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

   10.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันที่  23  ธนัวาคม พ.ศ. 
2563   ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลเมื่อผู้ได้รับการเลือกสรรไม่สละสิทธิ์และท าสัญญาจ้าง 
    
     ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
  (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
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ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1   ลงวันที่  8  ธันวาคม  2563  

............................................................................................................................. .............. 
 

ประกาศการรับสมัคร     วันที ่ 8-13     ธันวาคม  2563 

รับสมัคร                 วันที่ 14-18   ธันวาคม  2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก             วันที่ 21      ธันวาคม  2563 

ประเมินภาคความรู้ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง         วันที่ 22      ธันวาคม  2563 

ประกาศผลการคัดเลือก                       วันที ่ 23      ธันวาคม  2563 

 
............................................................................................................................. .............. 

 
 
 
 




