
 

 

 
  
  

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 

 ------------------------------------ 
                    ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อ ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๘  มีควำมประสงค์รับสมัครครูชำวต่ำงชำติสอนภำษำอังกฤษ จ ำนวน 4 อัตรำ 
   อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรือ่งมอบ
อ ำนำจลูกจ้ำงชั่วครำว ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกำศรับสมัครสมัครครูชำวต่ำงชำติสอน
ภำษำอังกฤษจ ำนวน 4 อัตรำโดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑ ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำงวิชำภำษำอังกฤษ (กลุ่มงำน English Program) จ ำนวน  ๑  อัตรำ 
 1.2 ต ำแหน่ง  ครูอัตรำจ้ำงวิชำภำษำอังกฤษ (กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ) จ ำนวน  3  อัตรำ 
    
 

2. อัตราค่าจ้าง 
 เดือนละ ๓0,๐๐๐ – 35,000 บำท 
 

3. หลักเกณฑ์และคุณสมบัต ิ
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  3.๑ เพศชำยหรือหญิง อำยุไม่เกิน ๕๐ ปี 
  3.๒ เป็นเจ้ำของภำษำ (Native Speakers ได้แก่ English, America, Canada, Australia,  
New Zealand) 
  3.๓ ในกรณีที่เป็นชำวต่ำงชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ ๒ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรศึกษำใน
ประเทศที่ ใช้ภำษำอังกฤษมำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี  มีผลสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษหรือหลักฐำนแสดง
ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่เชื่อถือได้ 
   
 

4. หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑.ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ระหว่ำงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
       ๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยปฏิบัติกำรสอนไม่เกิน 
๒๒ คำบต่อสัปดำห์ 
            ๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 
  4. เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  5. จัดท ำเอกสำรกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  6. สำมำรถออกแบบและด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
  7. จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลำที่เหมำะสมหรือตำมที่โรงเรียน
ก ำหนด 
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  8. ฝึกนักเรียนเพ่ือเข้ำประกวดแข่งขันกิจกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับภำษำอังกฤษ 
  9. ให้กำรสนับสนุนและเข้ำร่วมกิจกรรมในกรณีท่ีโรงเรียนจัดกิกรรม นิทรรศกำรวิชำกำรค่ำยวิชำกำรต่ำงๆ 
     10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่โรงเรียนมอบหมำยให้เป็นกรณีพิเศษ 
  
5. การรับสมัคร 

     วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
           ผู้สมัครหรือตัวแทนสถำบันจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งำนบุคคล  
ณ หน้ำห้องส ำนักกำรโรงเรียนอุดมดรุณ ีอำคำรรำชพฤกษ์  ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4       
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดรำชกำร 

6. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

 เอกสำรทุกรำยกำรให้มีตัวจริงและส ำเนำเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด (รับรองส ำเนำ) 

 ๑) ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชำวต่ำงประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำมีจะ
พิจำรณำเป็นพิเศษ) หรือเรื่องอนุญำตปฏิบัติกำรสอนโดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ 
  ๒) หนังสือเดินทำงและบัตรประจ ำตัว 
  ๓) วุฒิกำรศึกษำ / หลักฐำนแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ/กำรสอนภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่
เชื่อถือได้ 
  ๔) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๒ x ๓ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป 
  ๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๖) หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) 
 
๗. เงื่อนไขการจ้าง 
      ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ   และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ  
หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของต ำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตำมประกำศ
รับสมัครดังกล่ำวให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้รับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใดๆจำกโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
       ๗.1 สัญญำจ้ำงจัดท ำเป็นรำยปีเมื่อสิ้นสุดสัญญำจะมีกำรประเมินเพ่ือต่อสัญญำจ้ำงและปรับเงินเดือนเมื่อ
สิ้นปีกำรศึกษำ 
       ๗.2 กำรลำออกจะต้องแจ้งให้ทำงโรงเรียนทรำบก่อนลำออกอย่ำงน้อย ๓๐ วัน 
 
๘. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๘.๑ ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
      ๘.๒ วัน เวลำและสถำนที่เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และสัมภำษณ์  ในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4         
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐–๑2.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนอุดมดรุณี    
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๙. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ที่ถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรสอบรวมกันไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล ำดับจำกผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ 
 

๑๐. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ 3 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
ณ  ป้ำยประชำสัมพันธ์หน้ำห้องธุรกำร  และ www.ud.ac.th โรงเรียนอุดมดรุณี 
 
๑๑.การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกไปรำยงำนตัวและไปท ำสัญญำจ้ำงในวันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ  งำนบุคคล  ห้องส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี  โดยเริ่มปฏิบัติงำน  
ในวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖4 

               หมำยเหตุ    
  1. ผู้ผ่ำนกำรประเมินต้องท ำสัญญำจ้ำง เป็นระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ 
  2. ถ้ำผู้ผ่ำนเกณฑ์ในล ำดับก่อนไม่มำรำยงำนตัวตำมประกำศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้ในล ำดับ
ถัดไป 

 
ประกำศ ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

(นำยเรืองวิทย ์  ปรำกฎวงษ์) 
                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมดรุณี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ud.ac.th/
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ก ำหนดกำรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำง (ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ) 
โรงเรียนอุดมดรุณี อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘ 

............................................................................ 

  ประกาศรับสมัคร 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

  รับสมัคร                                            17 – 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 1 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  ประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) 2 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  การจัดท าสัญญาจ้าง 4 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
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