
ก าหนดการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  
เพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 2 

 
1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 
2. รับสมัคร 
 

ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 
(ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 

 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 
4. สอบปฏิบัติ  
    - โดยการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
      (เวลา 10.30 – 11.30 น.) 
     
   สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
   - โดยการสัมภาษณ์ 
     (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป) 
      

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 

6. จัดท าสัญญาจ้าง      เมื่อได้รับแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลง 
     การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
หมายเหตุ  ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. ก าหนด ตามหนังสือ สพฐ. ที ่ศธ 04289/ว1294  
              ลงวันที ่20 ธันวาคม 2564 และ ที ่ศธ 04289/ว66 ลงวันที ่27 มกราคม 2565 



 
 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
     ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
…………………………………………………………….. 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกครูผู้สอน
ชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ของครูชาวต่างชาติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเป็นการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ครู ทั้งในและนอกโรงเรียน โดยจัดสรรให้โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
จ านวน 2 อัตรา  

  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว ๑๒๙๔  
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๘๓/๒๕๔๗ เรื่อง มอบอ านาจ
ในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย และขอหรือต่อใบอนุญาตท างานให้ครูชาวต่างประเทศ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และแนวทางการด าเนินการจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
ครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพ่ือสอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ชื่อต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 อัตรา   
๑.๒ ค่าตอบแทน   
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  
      ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  30,000  บาท  
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๖๕ (8 เดือน) 
๑.๔ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

    ๑) ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนใน 
วิชาภาษาอังกฤษ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา 
   ๒) สอนภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษา 
    ๓) ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันท าการตั้งแต่วันที่จันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 
    ๔) ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ๕) ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
    ๖) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกสัปดาห์ 
    ๗) ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและ 
นอกโรงเรียน เมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมข้ึน 
 
          /๘) ร่วมปฏิบัติหน้าที่.... 
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๘) ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับครูผู้ดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 

 ๙) ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
๑๐) มีความสามารถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถานการณ์ท างาน มีความเป็นมิตร สุภาพ  

ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 

       โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มีคุณสมบัติดังนี้ 

    ๒.๑ อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
    ๒.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

      (1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องศีลธรรมอันดี 
      (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
      (3) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชาชีพ  
2.3 เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่  

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
หรือเป็นชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ 
ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

                     2.4 กรณีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) 
หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาตรี มีผลการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CERF ในระดับ B2 ขึ้นไป และมีมาตรฐานความรู้ดังนี้  
         2.4.1 มีความรู้ใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการคุรุสภา
ก าหนด 
         2.4.2 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได้ 
         2.4.3 กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องมี
คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
        2.4.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัย 
ที่ใช้เวลาศึกษา 120 ชั่วโมง  

    2.4.3.2 ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3, และ YL ไม่น้อยกว่า  
Band-3 ส าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  

    2.4.3.3 ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3, และ CLIL ไม่น้อยกว่า  
Band-3 ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  
        2.4.3.4 Trinity TESOL Level 5 Certificate  
 
          / 2.4.3.5 CELT-P.... 
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        2.4.3.5 CELT-P ส าหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือ  
CELT-S ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  
        2.4.3.6 CELTA 
            2.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตาม 
วัฒนธรรมไทยได้  
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ระหว่างวันที่ 11 – 17 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
        ๓.๒ หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัคร (ต้องน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)   
    ๓.๒.1 หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ  
    ๓.๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  
 ไม่เกิน ๖ เดือน  จ านวน 2 รูป 
    ๓.๒.๓ หนังสือเดินทาง จ านวน 1 ฉบับ  
    ๓.๒.๔ บัตรประจ าตัว จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
    ๓.๒.๕ หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ  
หรือหลักฐาน การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL IELTS จ านวน 1 ฉบับ  
    ๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ  
    ๓.๒.๗ หลักฐานการตรวจประวัติอาชญากรรม จ านวน 1 ฉบับ 
    ๓.๒.๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบประกอบวิชาชีพครู หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  
ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 2 และทางเว็บไซต์ http://www2.osea2.go.th  

๕. หลักสูตรการคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือก 

ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติ (สอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน และประเมินความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  
 
 
 
          / 6. วัน เวลา และ..... 
 
 
 
 

http://www2.osea2.go.th/
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๖. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือก 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ดังนี้ 
วัน เวลา การสอบ คะแนน สถานที่สอบ 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 10.30 – 11.30 น. 

สอบปฏิบัติ 
-โดยการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

50 คะแนน ห้องประชุมศรีอุทุมพร 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
-โดยการสัมภาษณ์ 
 

50 คะแนน  

7. เกณฑ์ตัดสินการคัดเลือก 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันทั้งสองภาค (สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์) 

รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และจะจัดล าดับผู้ผ่านการคัดเลือกจากล าดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  
กรณีท่ีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า และหากคะแนน
ยังเท่ากันอีก ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ    

8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน 

การคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 
และทางเว็บไซต์ http://www2.osea2.go.th 

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกไปท าสัญญาในครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือก 

และข้ึนบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ที่จะต้องทราบจากประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันท า สัญญา ผู้รับจ้าง 
ต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้าง พนักงานของหน่วยงานใดๆ และผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จะด าเนินการจ้างเมื่อได้รับแจ้ง 
เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว 

    ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 256๕ 
 

 
(นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 

 

 

http://www2.osea2.go.th/

