
 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครครูชาวต่างชาติเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) 
************************************** 

 
ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน  มีความประสงค์จะรับสมัครครูผู้สอนชาวต่างชาติ ต าแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ                  
ตามโครงการการสอนภาษาอังกฤษครูเจ้าของภาษา จ านวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงการศึกษาของ
โรงเรียน อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒           
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ 
วันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับ
สมัครครูต่างชาติเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้  

 

  ๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
      1.1  ครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  

  ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
  2.1  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอน หรือประกาศนียบัตรด้านการสอน 
  2.2  มีใบอนุญาตครูชาวต่างชาติขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือท าเรื่องขออนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
  2.3  มีอายุไม่เกิน 50 ปี 
  2.4  เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
  2.5  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 ต้องมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือหลักฐานแสดงความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
  2.6  สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ 
  2.7  สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
  2.8  เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอสมควร 
  2.9  สามารถท าการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนอย่างน้อย 25 คาบ/สัปดาห์ได้ 
  2.10 มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

๓.  เอกสารและหลักฐานสมัคร  
     3.1  หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง พร้อมส าเนา    จ านวน 1 ชุด 
      3.2  ปริญญาบัตร(ฉบับจริง) หรือหนังสือแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด 
      3.3  หนังสืออนุญาตเข้าเมือง (visa) พร้อมส าเนา     จ านวน 1 ชุด 
 3.4  รปูถ่ายขนาด 1 นิ้ว        จ านวน 2 ใบ 
          3.5  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ       จ านวน 1 ชุด 
      3.6  ใบรับรองการท างาน (Work permit) (ถ้ามี)     จ านวน 1 ชุด 
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   4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  9 พฤษภาคม 2565  ที่เว็บไซต์โรงเรียน        
สบปราบพิทยาคม http://thai.sppit.ac.th/  และเพจ facebook  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

           ๖. วิธีการคัดเลือก 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 10 พฤษภาคม  2565 
       ๐๙.๐๐น.  เป็นต้นไป 
 

 
- สอบสัมภาษณ์  

 
100 

 
 

พิจารณาจากบุคลิกภาพ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ประสบการณ์การสอน ทัศนคติต่อ
วิชาชีพครู และวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของ
ผู้เรียน 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 
            7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 10 พฤษภาคม  2565 เวลา  
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

  8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
       8.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
จากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบน้อยกว่า(สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่ดีกว่า  เว้นแต่ 

 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
        8.๒   จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    

             9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
9.๑ จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนเรียงตามล าดับที่ได้รับ

การคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 
๐๘.๓๐ น. ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้ง
แรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่าง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – ๓๑ มีนาคม ๒๕66 ส่วนในปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมิน
และคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 

 

http://thai.sppit.ac.th/
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  9.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  9.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  9.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        9.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น    
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

๑0.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 
           

                                                               (นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูชาวต่างชาติเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) 

ตามประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ลงวันที่  19 เมษายน 2565 
................................................................................ 

 
19 เมษายน 2565   ประกาศรับสมัคร 
20 เมษายน – 6 พฤษภาคม ๒๕๖5 รับสมัคร (ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
9 พฤษภาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
10 พฤษภาคม 2565   สอบสัมภาษณ์   
11 พฤษภาคม 2565   ประกาศผลการคัดเลือก 
17 พฤษภาคม 2565   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

  
.............................................................................. 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 …………………………………………………………. 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
      ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  (สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
๑.    ชื่อ............................................ ........................................... นามสกุล............................................................... 
       สัญชาติ .......................................................เชื้อชาติ..........................................ศาสนา.................................... 
๒.    เกิดวันที่............................. เดือน...................................................พ.ศ. ............................................................ 
       อายุถึงวันสมัคร.............................................ป.ี................................................เดือน.......................................วัน 
๓.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ............ ............................. 
       .....................................................เม่ือวันท่ี…………….........เดือน.........................................พ.ศ........................... 
       หมดอายุเมื่อวันที…่…………........เดือน.........................................พ.ศ................................................................... 
๔.    ที่อยู่ปัจจุบัน..................................หมู่........................  ถนน..................................ต าบล............... ...................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด............... .........................................รหัสไปรษณีย.์.............................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... ....................... 
๕.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................ ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................... ............................................................ 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... .................................. 
๖.   ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
       ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน       ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
       ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                     ส าเนาหนังสืออนุญาตเข้าเมือง (visa) 
      ใบรับรองการท างาน (Work permit)    อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................... ............................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
          (..................................................) 
                ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..............................พ.ศ. ............. 

 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
     (.....................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
     (...................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 


