
 
ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

………………………………………………………… 
   ด้วย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัคร        
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ อาศัยอํานาจตามหนังสือ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว      
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจาก สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. ชือ่ตําแหน่ง  
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย

เพื่อปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนวัดโคศุภราช ตําบลคลองวัว        
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อัตราค่าจ้าง ๓๐,000 บาท/เดือน  

๒. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  
๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชา 

ภาษาอังกฤษ เป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา  
๒.๒ สอนภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและ/ หรือ

มัธยมศึกษา  
๒.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีสอน ๕ วันทําการ ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
๒.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีสอนอย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  
๒.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีสอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก  
๒.๖ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้      

ทุกสัปดาห์  
๒.๗ ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยท้ังในและนอก

โรงเรียนเมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น  
๒.๘ ร่วมปฏิบัติหน้าท่ีเป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp 

และมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น  
            /2.9 ยินดี... 
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๒.๙ ยินดีร่วมทุกกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น  
๒.๑๐ มีความสามารถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถานการณ์ทํางาน มีความเป็นมิตร 

สุภาพต่อเพื่อนร่วมงาน  
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๓.๑ อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์  
 ๓.๒ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  

(๑) เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

 (๓) เคยต้องโทษจําคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิ  
แห่งวิชาชีพ  

๓.๓ เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๕ ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ เป็นชาว
ต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ 
ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

๓.๔ กรณีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) 
หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นตํ่าในระดับปริญญาตรี มีผลการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ๔ ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ขั้นไป และมีมาตรฐานความรู้ 

ดังนี้  
๓.๔.๑ มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ท่ีคณะกรรมการ    

คุรุสภากําหนด  
 ๓.๔.๒ มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได้  
 ๓.๔.๓ กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาอื่นสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องมี 

คุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

๓.๔.๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัย           
ท่ีใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ช่ัวโมง  

๓.๔.๓.๒ ผลคะแนน TKT Module ๑, ๒, ๓ และ YL ไม่น้อยกว่า Band-3 

สําหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  

๓.๔.๓.๓ ผลคะแนน TKT Module ๑, ๒, ๓ และ CLIL ไม่น้อยกว่า Band-3 

สําหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  

๓.๔.๓.๔ Trinity TESOL Level & Certificate  

 

      /๓.๔.๓.๕ CELT-P… 
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๓.๔.๓.๕ CELT-P สําหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา หรือ CELT-S 
สําหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  

๓.๔.๓.๖ CELTA  

๓.๕ เป็นผู้มีความประพฤติ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยได้  

๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
    ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระหว่างวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 
โดยผู้สมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID–19) ในวันรับสมัครและวันสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้สมัครทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
(๒) ให้ผู้สมัครเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดเวลา 
(๓) ห้ามผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามเข้ามาในห้องรับสมัคร 

๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร  
๕.๑ กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ  

๕.๑.๑ สําเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตําแหน่งท่ีจะสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๑.๒ สําเนาพาสปอร์ต จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๑.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 5 เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๓ รูป  

๕.๑.๔ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๑.๕ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่ เกิน ๑ เดือน นับถึง 
วันท่ียื่นใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๑.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน 
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๑.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล จํานวน ๑ ฉบับ  
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ชุด (รับรอง

สําเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

๕.๒ กรณีครูผู้สอนชาวไทย  
๕.๒.๑ สําเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตําแหน่งท่ีจะสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ  
๕.๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ  

 
       /๕.๒.๓ หลักฐาน… 
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  ๕.๒.๓ หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน 
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายมาแล้ว      ไม่
เกิน ๖ เดือน นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) จํานวน ๓ ใบ  

๕.๒.๕ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึง วันท่ียื่นใบ
สมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๒.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ  

๕.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล จํานวน ๑ ฉบับ  

เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ชุด 
(รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ เข้ารับ     

การคัดเลือก ภายในวันท่ี 7  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และ
ทางเว็บไซต์ www.atg.go.th 

๗. วิธีการสรรหา วัน เวลา และ สถานที่  

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.3๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสานฝัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

๘. เกณฑ์การตัดสิน  

โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงที 
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการคัดเลือก กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน        
และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผลการคัดเลือกเรียงตามลําดับคะแนน โดยผล           
การคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกถือเป็นที่ส้ินสุด  

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการข้ึนบัญชี  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

ภายในวันท่ี 10 มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและ ทางเว็บไซต์   
www.atg.go.th 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะดําเนินการจ้างตามจํานวน ท่ีระบุไว้  
ในประกาศเท่านั้น โดยให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เวลา ๐๙.๐๐ น. แล้วไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้าง ท่ีโรงเรียนวัดโคศุภราช 
ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ต้ังแต่วันท่ี 11 มีนาคม ๒๕๖๕  

        /๑๐. การทํา…             



 

-5- 

๑๐. การทําสัญญาจ้าง  
๑๐.๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลําดับท่ี ๑ 

มารายงานตัวท่ีกลุ่มบริหารบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และไปรายงานตัว        
เพื่อทําสัญญาจ้าง ท่ีโรงเรียนวัดโคศุภราช ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

๑๐.๒ ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ในประกาศ     
รับสมัคร หรือตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีนํามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้น       
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาส่ังจ้าง หรือยกเลิกการว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน  

ประกาศ ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒565  

 

 

(นายมงคล  รุ่งสว่าง) 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 


