
 
 

 

   
 
 

ประกาศโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

เร่ือง รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program 
.................................................................................... 

ด้วยโรงเรียนสายน้ำผึ ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนั กงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู ้สอน
ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ช่ือตำแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว  

ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนชาวต่างชาติ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
      - ครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     40,000 – 45,000 บาท  
  - ครูชาวต่างชาติ (Non-native speaker) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 – 35,000 บาท 
  ระยะเวลาการจ้าง เริ่มวันท่ี 10 พฤษภาคม 2566 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2567  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
(1) เป็นชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของภาษา (Native) จาก 7 ประเทศ ได้แต่ สหราช

อาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  ไอร์แลนด์  แอฟริกาใต้  แคนาดา และนิวซีแลนด์ 
หรือ ชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการหรือภาษาท่ีสอง 

(2) อายุไม่เกิน 50 ปี 
(3) มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการศึกษาจะ

พิจารณาเป็นพิเศษ  
(4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติหรือทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการ

สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา และหลักเกณฑ์ของ
ทางราชการ 

(5) เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว 
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(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุก 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดตามวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(9) มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
(10) เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครูสามารถปฏิบัติตามกฎ

ข้อบังคับของโรงเรียน  
(11) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
        TOEFL: ไม่ต่ำกว่า 450 (PBL) หรือ 50 (iBT),  
       IELTS: คะแนนรวมไม่ต่ำว่า 5, 
        CU-TEP: ไม่ต่ำกว่า 60, และ  
        TU-GET: ไม่ต่ำกว่า 500 

3. หน้าที่รับผิดชอบ 
(1) เวลาปฏิบัติงาน 07.30 – 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ 
(2) สามารถสอนได้ตามตารางท่ีโรงเรียนกำหนดและภาระงานอื่นๆ ไม่เกิน 22 คาบต่อสัปดาห์ 
(3) เตรียมแผนการสอนและเอกสารประกอบการเรียนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน 
(4) สามารถจัด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ เช่น 

กิจกรรมค่าย ทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 
(5) มีน้ำใจช่วยเหลือ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนท่ีนอกเหนือจากช่ัวโมงประจํา 

ในบางโอกาสท่ีเป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา

จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
(1) หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัว 
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว และ

ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
(3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
(4) รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว  

 (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป 
(5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบ

วิชาชีพครู (ถ้ามี) 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสอน และการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคะแนน
รวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
    (1) รับสมัครระหว่างวันท่ี 13 – 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 ณ ห้องกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
(2) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันท่ี 20 มีนาคม 2566 
(3) สอบคัดเลือกวันท่ี 23 มีนาคม 2566 
(4) ประกาศผลการสอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2566 
(5) จัดทำสัญญาวันท่ี 29 มีนาคม 2566 (สัญญาจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 10 พฤษภาคม 2566) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  10 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

      
 (นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ
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