
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

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

     ด้วยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประสงค์จะ 
ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  (ชาวต่างชาติ)  
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  ปีการศึกษา  2560  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. ชือ่งานจา้ง และรายละเอยีดการจ้าง  
                1.1  ชื่องานจ้าง  ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน  3   อัตรา 

2. ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจัดการเรยีนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน  22  
คาบต่อสัปดาห์ 

3. ปฏบิตังิานพฒันาผูเ้รยีนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

4. อัตราคา่จา้ง  เดือนละ  26,000  บาท 
5. หลกัเกณฑ์และคณุสมบตัิ 

5.๑ เป็นชาวต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เนเธอร์แลนด์ 
สวีเดน ไอร์แลนด์ เป็นต้น  
                5.๒ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ า) หรือเทียบเท่า 
                5.3 อายุตั้งแต่  20  ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี 
                5.4 สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด  และรวมภาระงานอ่ืน ๆ ไม่เกิน  22  
คาบต่อสัปดาห์ 
                5.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 

6. หนา้ทีร่บัผดิชอบ 
6.1  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่  07.30 – 16.30 น.  ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

   6.2 สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด  และรวมภาระงานอ่ืน ๆ ไม่เกิน  22 
คาบต่อสัปดาห์ 
  6.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 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. การรบัสมคัร 
 1. วนั เวลา สถานทีร่บัสมคัร 
     ให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
ตั้งแต่วันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  (เวลาราชการ)  ณ ห้องวิชาการ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. หลกัฐานทีต่้องยืน่พร้อมใบสมัคร 
 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. หลกัเกณฑ์และวธิีการสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จะประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ.
2562  และด าเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก  ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ดังนี้ 
  8.1 การสอบสอน  ในวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น. – 12.00 น.   
ณ ห้อง 423 อาคาร 4  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติการสอนในระยะเวลา  15 นาที  
โดยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน หรือกิจกรรม และสื่อประกอบการสอน โดยน ามาในวันสอบสอน  
  8.2 การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา  13.00 น. – 16.00 
น. ณ ห้อง 423 อาคาร 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 26 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมาท า
ข้อตกลงจ้างภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562   
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          9. เกณฑก์ารตดัสนิ 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯ ของโรงเรียน 
2. เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง  จะท าสัญญาจ้างจากผู้ผ่านเกณฑ์  และเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 

ล าดับที่ 1 - 3 มาท าสัญญาจ้าง 
           10. การจัดท าสญัญาจ้างผูผ้า่นการคดัเลือก  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมาท าข้อตกลงจ้างภายในวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ อาคาร 1  โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
           11. ระยะเวลาในการท าสญัญา  ตั้งแตว่ันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.
2562 

    ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2562 

 

 
  (นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย) 

                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการรับสมัครบคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็นลกูจา้งชัว่คราวท าหนา้ทีค่รผููส้อนภาษาองักฤษ  (ชาวตา่งชาต)ิ   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1   ลงวันที ่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ.2562   
..................................................................................................................................... ...... 

 
ประกาศ การรับสมัคร     วนัที ่    11 - 12  กรกฎาคม  2562 

รับสมัคร                 วนัที ่    13 - 19  กรกฎาคม  2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก             วนัที ่          22  กรกฎาคม  2562 

สอบคัดเลือก              วนัที ่           24  กรกฎาคม  2562 

 - การสอบสอน  (09.00-12.00 น.) 

 - การสอบสัมภาษณ์  (13.00-16.00 น.) 

ประกาศผลการคัดเลือก                       วนัที ่            26  กรกฎาคม  2562 

ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่    วนัที ่             1   สงิหาคม  2562 

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


