
 

 

 

 

 

 

 

     ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ 

เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
..................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนภูเขียว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา 
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ช่ือตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง  
     1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 1 อัตรา   
             1.2 อัตราค่าจ้าง 
   1.2.1 30,000 - 35,000 บาทต่อเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน  (Non Native Speaker)                    
   1.2.2 38,000 – 40,000 บาทต่อเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน (Native Speaker)                           
  1.3 ขอบข่ายงาน 
    1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอน และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        1.3.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

  2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
  2.1 เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 –55 ปี นับถึงวันเริ่มทำสัญญา 
  2.2 ครูชาวต่างประเทศต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา           
หรือเก่ียวข้องกับวิชาที่จะสอน 
  2.3 ครูชาวต่างประเทศต้องเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (English Native Speakers) 
ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็น
ภาษาท่ีสอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
  2.4 ครูชาวต่างประเทศต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หรือ ใบอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  
ที่ทางครุสภาเป็นผู้ออกให้ 



  2.5 ครูชาวต่างประเทศต้องมีเอกสารใบอนุญาตการทำงาน (work permit) 
  2.6 ครูชาวต่างประเทศต้องมีหนังสือเข้าประเทศท่ีถูกกฎหมาย (Passport) 
  2.7 ครูชาวต่างประเทศต้องมีความสามารถในการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
  2.8 ครูชาวต่างประเทศต้องมีผลการสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน 
หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 
  2.9 ครูชาวต่างประเทศที่ไม่เป็นเจ้าของภาษา (Non Native Speaker) ต้องผ่านการทดสอบทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะตามกรอบมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตั้งแต่ระดับ B2 เป็นต้นไป 
  2.10 ครูชาวต่างประเทศที่ไม่เป็นเจ้าของภาษา (Non Native Speaker) ต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็ก 
และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต นอกจากนี้ครูชาว
ต่างประเทศต้องผ่านการอบรม/พัฒนาที่เกี่ยวกับการสอน เช่น CELT-P / CELT-S / TESOL Level5 / TEFL / TKT / YL / 
CLIL / TDI อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออ่ืนๆ ที่ทางคุรุสภากำหนด 
  2.11 ครูชาวต่างประเทศที่ไม่เป็นเจ้าของภาษา (Non Native Speaker) ต้องมีผลการทดสอบตามข้อ 
2.8-2.10 อย่างใดอย่างหนึ่ง หากยังไม่มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตาม (ข้อ 2.8-2.10) ครูชาวต่างประเทศจะต้อง
ดำเนินการให้เรียบร้อยและแสดงต่อทางโรงเรียนในภายหลัง 
  2.12 ครูชาวต่างประเทศต้องไมมี่ประวัติอาชญากรรมและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  2.13 ครูชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครู เข้าใจวัฒนธรรม          
และวิถีชีวิตความเป็นไทยพอสมควร 
  3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง           
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
(อาคาร 3) โรงเรียนภูเขียว หรือส่งใบสมัครได้ที่ hire.pks@yahoo.com  ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  044-
861430 ต่อ 135  
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   3.2.1  หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว 
   3.2.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
   3.2.3  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
(สำหรับครชูาวต่างประเทศ) ตามหลักเกณฑ์ของครุุสภา  
   3.2.4  หลักฐานแสดงประสบการณ์ในการทำงาน เช่นหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 
   3.2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
จำนวน 2 แผ่น 
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   3.2.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549             
ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
   3.2.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

   4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนภูเขียวจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 3) โรงเรียนภูเขียว หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว  http://www.phukhieo.ac.th 
 

   5. กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
   

วัน / เดือน / ปี รายการ คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 
21 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00-11.00 น. 

ประเมินความเหมาะสมของบุคคล  
(โดยการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน) 

100 คะแนน ห้องพวงชมพู อาคาร 3  

 
   6. เกณฑ์การตัดสิน 
   6.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนการคัดเลือก การประเมินความเหมาะสมของบุคคล ( โดยการ
สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

   6.2 จะพิจารณาคะแนนรวมผลการประเมินของผู้รับการคัดเลือกจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้เข้ารับการ
คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ทีส่มัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

 

   7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนภูเขียวจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  22 มิถุนายน 2565  ณ สำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล (อาคาร 3) โรงเรียนภูเขียว หรือทางเว็บไซต์ http://www.phukhieo.ac.th 

 

   8. การแต่งตั้งและทำสัญญาจ้าง 
   โรงเรียนภู เขี ย วจะดำเนิ น การแต่ งตั้ งผู้ ผ่ านการสอบ คัด เลื อก ได้  ให้ เป็ น ลู กจ้ างชั่ วค ราว                 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูชาวต่างประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยให้ไปรายงานตัว
และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล หากไม่ไป
รายงานตัวและทำสัญญาจ้างกับทางโรงเรียนตามที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และ โรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกใน
ลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างแทน 
 

   9.  ระยะเวลาการจ้าง 
   ระยะเวลาการจ้างคือ วันที่  1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
   10. การบอกเลิกสัญญา 
   10.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าครูชาวต่างประเทศมิได้ปฏิบัติ        
ตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะทำเป็นหนังสือแจ้งถึงเหตุผลการบอกเลิกสัญญาให้ครูชาวต่างประเทศทราบ และหากครูชาว



ต่างประเทศไม่ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภายใน 14 วัน ถือว่าสัญญาสิ้นสุดลง ครูชาวต่างประเทศต้องหยุดปฏิบัติงานและ
ดำเนินการทุกวิถีทางเพ่ือมิให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย ทั้งนี้ครูชาวต่างประเทศไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
   10.2 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัดส่วนที่ เป็นธรรมและเหมาะสม          
เฉพาะกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า ครูชาวต่างประเทศปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในสัญญา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวัน
เลิกสัญญา 
 
   ประกาศ ณ วันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                           (นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการรับสมัครรับสมคัรบุคคลชาวต่างประเทศ 
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

 
วัน/เดือน/ปี รายการ 

14 - 16 มิถุนายน 2565 ประกาศรับสมัคร 
17 - 19 มิถุนายน 2565 รับสมัครคัดเลือก  (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
20 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
21 มิถุนายน 2565 ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
22 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
23 มิถุนายน 2565 รายงานตัวและทำสัญญา 
 

Date/Month/Year Hiring Process 
14 – 16 June 2022 Announcement of job vacancy 
17 – 19 June 2022 Recruitment and job posting (Except holidays) 
20 June 2022 Announcement for the selected applicants 
21 June 2022 Interview and Teaching demonstration 
22 June 2022 Announcement of the result 
23 June 2022 Signing of Contract 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กำหนดการรับสมัครสมัครรับสมัครบุคคลชาวต่างประเทศ 
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
สังกัด โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

     ………………………………………………………………………………………… 
   ประกาศรับสมัคร                                 วันที่ 14 -16 มิถุนายน 2565 
   รับสมัคร                                           วันที่ 17 -19 มิถุนายน 2565  
 (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)                      
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
   ประเมินความเหมาะสมของบุคคล                   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 
   ประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 มิถุนายน 2565 
   รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
   เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

 

 

Schedule for Hiring a Foreign Teacher 
………………………………………………………………………………………… 

Announcement of job vacancy 14 – 16 June 2022 
Application  17 – 19 June 2022                          
                                                                              (excluding public holidays) 
Announcement for the eligible applicants 20 June 2022 
Interview and teaching demonstration 21 June 2022 
Announcement of the result 22 June 2022 
Signing of contract 23 June 2022 
Start of work 1 July 2022 
 

 
 


