
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
----------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
1. ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 1.  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)   จ านวน     1 อัตรา 
 2.  อัตราเงินเดือน     จ านวน      15,000 บาท 
2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
 คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1   เพศหญิง/ชาย อายุ 25 -35 ปี  

2.2   มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ขั้นต่ า) ในสาขาวิชาที่สอน หรือประกาศนียบัตร ด้านการสอน  
2.3   สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้  
2.4   สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้  
2.5  เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนไทยได้ 
2.6   ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 18 คาบ/สัปดาห์ได้  
2.7   ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – Bimmigrant จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ  
2.8   เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หรือท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  
2.9   เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เชน่ หนังสือเดินทาง (Passport),บัตรประจ าตัว  
2.10 เป็นเจ้าของภาษา (จาก 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนนาดา  

ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์)  
2.11 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจาก  

สถาบันที่เชื่อถือได้  
 2.12 ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือมีหลักฐานแสดงความรู้
ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้  

2.13 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาหรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือรับรอง  
3. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันสมัคร มีดังต่อนี้ 
 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  จ านวน 1 ฉบับ 
 2. หนังสือเดินทาง และบัตรประจ าตัว            จ านวน 1 ฉบับ 
 3. ใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ       จ านวน 1 ฉบับ 
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)         จ านวน 3 ใบ 

 



 
 

 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน           จ านวน 1 ฉบับ 
 6. ใบประกอบวิชาชีพครู                                          จ านวน 1 ฉบับ 
 7. อ่ืน ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ ใบรับรองการท างาน 
4. ก าหนดการรับสมัครสถานที่รับสมัคร 
 1. รบัสมัครในระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2562 – 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ) 
 2. สถานที่รับสมัคร ห้องบุคคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์แห่งที่ 2 
5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 22 มกราคม 2562 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ   
ณ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2  
6. วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
 วัน เวลาที่สอบ ในวันที่ 23 มกราคม 2562  ณ  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  แห่งที่ 2 
  1. สอบข้อเขียน   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. 
  2. สอบสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
7. ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  วันที่ 23 มกราคม 2562 บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการ  
ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์แห่งที่ 2  
8. การรายงานตัว 
 ผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวในวันที่ 24 มกราคม 2562  ณ ห้องบุคคล โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2   
9. การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันที่ 24 มกราคม (รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ)  
 2. ระยะเวลาการจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

3. เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์แห่งที่ 2  
4. ในกรณีที่ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  ผู้ว่าจ้างสามารถไม่ท าสัญญา

จ้างหรือยกเลิกสัญญาจ้าง  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  มกราคม  2562 
 
 
 

 
(นายทวีศักดิ์     เดชสองชั้น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
หลักฐานในการท าสัญญาจ้าง 
 1. หลักฐานการศึกษา  
 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ 
 3. หนังสือเดินทาง (Passport) 

4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


