ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นพุทธิรังสี พิบูล อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จ ะดาเนินการคัดเลื อกบุคคลเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)
ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
อาศัยความตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖ และหนั งสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานด่ วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวั นที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่ องมอบอานาจปฏิบั ติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้ างชั่วคราว สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับบุคคล เพื่อ
คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
23,000 บาท ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยปฏิบัติการ
สอนไม่เกิน 23 คาบต่อสัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
(1) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ากว่า 18-45 ปี นับตั้งแต่วันสมัคร
(2) เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (English Native Speakers) จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐ
อเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือเป็นผู้ที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง ได้แก่ แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
(3) ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องมีผลการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ หรือหลักฐานแสดงความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
(4) มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้
(5) เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
โรงเรียนได้
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามคาวินิจฉัยของแพทย์ หรือต้องไม่เป็นโรคประจาตัว
ที่ต้องพบแพทย์สม่าเสมอและเป็นปฏิปักษ์ต่อการสอนนักเรียน
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 หรือกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ใน
การส่งเสริมการเรียนการสอนได้
(๑๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
(๑๕) ไม่เสพและดื่มของมึนเมาและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการศึกษา และ/
หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ
ทาเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์คุรุสภา (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนกาหนด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียน
มอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทาเอกสารการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบและดาเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
2551 ได้
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น.
6. สามารถจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือที่
ตามโรงเรียนกาหนด
7. สามารถฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
8. ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนคนไทยในการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ นิทรรศการวิชาการ
และค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่ยืนทักทายนักเรียนและครูที่หน้าประตูโรงเรียน ระหว่างเวลา 07.30-08.00 น.
10. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการสาหรับกิจกรรมที่สาคัญตามคาสั่งของโรงเรียน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ณ โรงเรี ย นพุ ท ธิ รั ง สี พิ บู ล
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน ๒๕64 เวลา 08.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/9bxZizydj3Nb9KFF9
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรับได้ที่ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน 2 รูป
4.5 สาเนาหนังสือเดินทาง พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
4.6 บัตรประจาตัว พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.7 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่มีโรคประจาตัว
และไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 2549 (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ

๔.9 ใบรับรองแพทย์การตรวจโควิด (COVID-19) (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
4.10 เอกสาร/หลักฐาน อื่น ๆ (ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี))
๕. เงื่อนไขการสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
๕.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ และยื่ น ใบสมั ค รสอบด้ ว ยตนเองต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค ร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.3 ผู้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ่ า ยของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.4 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๕.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรั บสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5.6 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับรองสาเนาถูกต้องในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. ๒๕64
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเว็บไซด์โรงเรียน http://www.phutti.ac.th
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจะดาเนินการคัดเลือกโดย สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วัน/เดือน/ปี
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
คะแนนเต็ม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
เวลา 09.30 – 11.00 น. - สัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับ สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องบุคคล
50
ตาแหน่งและความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป - สอบสอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
สอบปฏิบัติการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
50
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภาษาต่างประเทศ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย
รวม
100
หมายเหตุ ๑. การสอบปฏิบัติการสอน ผู้สมัครต้องเตรียมแผนการสอน เนื้อหาที่จะสอน และสื่อการสอน
๒. การสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน มาประกอบการพิจารณาด้วย
๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 การจัดลาดับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เรียงลาดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้
ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้เรียงลาดับที่ได้คะแนนสอบ ดังนี้
8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนที่สองมากกว่า เป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนรวม
เท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ และการตัดสินคัดเลือกของคณะกรรมการ
ถือเป็นสิ้นสุด

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖4 โดยเรียงลาดับคะแนน โดยขึ้นบัญชี
ไว้ ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก ทางเว็บไซด์โรงเรียน http://www.phutti.ac.th
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่รายงานตัวทาสัญญาจ้างวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
- เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 โดยมีระยะเวลาจ้าง 11 เดือน นับถึง
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕65
10.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครั้งแรกและให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
10.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครู อัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปขึ้นมา
แทน
10.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครู อัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีการศึกษาปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑1. เอกสาร/หลักฐานประกอบการทาสัญญา
๑. ใบอนุญาตทางาน หรือ work permit พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๒. บัตรประจาตัว พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
๓. ใบแสดงคุณวุฒิ พร้อมสาเนา
จานวน ๑ รูป
4. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์การตรวจโควิด (COVID-19) (ฉบับจริง)
จานวน ๑ ฉบับ
6. ผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการ ระดับไม่ต่ากว่า ระดับ ๕ หรือ ค.ศ. ๒ มีความประพฤติดี
มีฐานะมั่นคง และผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของผู้สมัคร
๗. หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสของผู้ค้าประกัน
จานวน ๑ ฉบับ
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63

(นางอมรวดี สินเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

