
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว (ชาวต่างชาติ) ท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 

ด้วยโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นครู   
อัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 4 อัตรา         

อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2561 สั่ง ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง  
   1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนห้องพิเศษ MEP จ านวน 4 อัตรา                                                                                                           
    1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000 – 30,000 บาท ตามประสบการณ์ท างาน                                      
    1.3 ขอบข่ายงาน  
   (1) ปฏิบัติงานสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                           
    (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(3) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
2.  คุณสมบตัิของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  2.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันสมัคร 
     2.2 เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง (English Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักรสหรัฐ 
อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรือเป็นประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นภาษาที่สอง 
  2.3 ครูชาวต่างประเทศต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือใบผ่อนผันการขึ้นทะเบียนครูที่ทางครุ
สภาเป็นผู้ออกให้ 
  2.4 ครูชาวต่างประเทศต้องมีเอกสารใบอนุญาตการท างาน(Work permit) 
  2.5 ครูชาวต่างประเทศต้องมีหนังสือเข้าประเทศท่ีถูกกฎหมาย (Passport)                                        
  2.6 ครูชาวต่างประเทศต้องมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 
600 คะแนน หรือ TOEFI ไม่น้อยกว่า 550  คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 
  2.7 ในกรณีครูชาวต่างประเทศยังไม่มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามข้อ 2.6 ครูชาว
ต่างประเทศจะต้องด าเนินการให้เป็นไป ตามข้อ 2.6 ให้เรียบร้อยและต้องน ามาแสดงต่อทางโรงเรียนในภาย - 
หลัง 
  2.8 ครูชาวต่างประเทศต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
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  2.9 ครูชาวต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครู เข้าใจ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทย 
           3.  การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านเชิง
ดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา        
09.00–16.00 น. ณ ห้องธุรการตึกอ านวยการ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 053-495501 หรือส่งใบ
สมัครพร้อม Resume ได้ที่ Email : Krudao-26@hotmail.com 
 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

4.1 หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว 
4.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

                     4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ส าหรับชาวต่างประเทศ) 
ตามหลักเกณฑ์ของครุสภา 
  4.4 หลักฐานแสดงประสบการณ์ในการท างาน เช่นหนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
  4.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 1X1.5 นิ้ว ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 2 รูป 
  4.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน 
    4.7 หลักฐานอื่น (ถ้ามี) 
           5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันที่ 1 มีนาคม 2564  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้าน
เชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ www.bcd.ac.th 

6.  การก าหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติ 
(สาธิตการสอน) และสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 4 
มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอ านวยการ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย
(ดอยสะเก็ดศึกษา) โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

วัน  วิชาที่สอบ เวลา คะแนนเต็ม 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 ภาค ก สอบภาคปฏิบัติ (สาธิตการสอน)                                          09.00 - 12.00 70 

ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง                                 
(สอบสัมภาษณ์) 

13.00 - 16.00 30 

คะแนนรวม  100 
  7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  7.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินต้องได้คะแนนการคัดเลือกการประเมินความ
เหมาะสมของบุคคล(โดยการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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                     7.2 จะพิจารณาคะแนนรวมผลการประเมินของผู้รับการคัดเลือกจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้
เขา้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
            7.3 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  7.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้  
           7.4 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4 รายงานตัวท าสัญญาตามที่โรงเรียน       
นัดหมาย ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หากไม่มารายงานตัว 
ตามวัน เวลา ที่ก าหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป  

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง     
  8.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
  8.2  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  8.3  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการ
จ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด  ๆ 
ทั้งสิ้น 
   8.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

9. ระยะเวลาการจ้าง 
     ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต ่วันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่  31 มีนาคม  พ.ศ.2565 

      
        ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564           

 

                                                                     
                                                              (นายจ าเนียร  ไตรมาตร) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว(ชาวต่างชาติ) ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
................................................................................ 

 
วันที่  22 – 25 กุมภาพันธ์  2564   - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.)  
วันที่  1 มีนาคม 2564   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  4 มีนาคม 2564   - สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน  
วันที่  8 มีนาคม 2564   - ประกาศผลการคัดเลือก 
 


