
 
 
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ครั้งที่ 2 
    

 ด้วย ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์ร ับสมัคร
คัด เล ือกบุคคล เพ่ือจัดจ้างชาวต่างชาติหรือชาวไทยเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/ว66 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2565 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04289/       
ว1294 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04289/ว280 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างชาวต่างชาติหรือชาว
ไทยเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรรบัสมัคร 
  1.1 อัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา  
ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) 
  1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
         - ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  1.3 ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่หลังจากท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
  2.1 อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 

2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

2.3 เกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมในการจัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษปฏิบัติการสอนในโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาศักยภาพครู      
สู่ศตวรรษที่ 21) กรณีโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติได้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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พิจารณาแล้ว เห็นควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ืออ านวยประโยชน์ในการสรรหาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษตามบริบทของพ้ืนที่ ในกรณีท่ีไม่สามารถสรรหาครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติได้ ดังนี้ 

  2.3.1 กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา พิจารณาให้ ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท ครูที่เป็นเจ้าของภาษา หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 
หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยที่มีความสามารถเทียบเคียงระดับเจ้าของภาษา และมีคุณวุฒิทางด้านการสอนที่มี
ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับเจ้าของภาษา หรือมีความสามารถเทียบเคียงความสามารถระดับเจ้าของ
ภาษา กล่าวคือ 
    2.3.1.1 เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) 
ได้แก่ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ หรือเป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ 
ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

    2.3.1.2 กรณีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-
Native Speaker) หรือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาตรี มีผลการ
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป และ
มีมาตรฐานความรู้ ดังนี้ 
  (1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาศึกษา       
ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
   (2) ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3, และ YL ไม่น้อยกว่า Band-3 ส าหรับครู
สอนระดับประถมศึกษา 
   (3) ผลคะแนน TKT Module 1, 2, 3, และ CLIL ไม่น้อยกว่า Band-3 ส าหรับครู
สอนระดับประถมศึกษา 
   (4) Trinity TESOL Level 5 Certificate 
   (5) CELT-P ส าหรับครูสอนระดับประถมศึกษา หรือ CELT-S ส าหรับครูสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
   (6) CELTA 
   2.3.2 กรณีจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และไม่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR พิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท ตามวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร โดยพิจารณาให้จัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 
   (2) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอ่ืนๆ และมีทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับดี และมีความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผ่านการอบรม
พัฒนาที่เกี่ยวข้องด้านการสอน เช่น การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

2.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 

 หมำยเหตุ เงื่อนไขของครูผู้สอนชาวต่างชาติที่พึงประสงค์ 
  1) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ 

เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา  
  2) สอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  3) ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันท าการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 
  4) ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
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  5) ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
 6) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 

  7) ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน 
เมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
  8) ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  
  9) มีความสามารถยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถานการณ์ท างาน มีความเป็นมิตร สุภาพ         
ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

  3. กำรรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะรับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่  5 - 11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา                
08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
 3.1. ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
         1) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) 
ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีจะสมัครสอบ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
   2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
   3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
   4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ (ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
   5) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 
   6) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภา 
จ านวน 1 ฉบับ 
   7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 4.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่น
เอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
ส าหรับผู้นั้น 

 5. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก  ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2     
และทางเว็บไซต์ https://www.chiayaphum2.go.th 

 6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ
สัมภาษณ์  ในวันที่   25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ   เขต 2 พิจารณาจาก  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ดังนี้ 

https://www.chiayaphum2.go.th/
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1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2) บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ท่วงทีวาจา 
3) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
4) เจตคติและอุดมการณ์ 

  5) ประสบการณ์และความรอบรู้ 

7. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชี 
       7.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดล าดับผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า                
        7.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และทางเว็บไซต์ https://www.chaiyaphum2.go.th 
       ทั้งนี้ จะยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในต าแหน่งว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร จ านวน 1 ต าแหน่ง  

 8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
     8.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ล าดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
  8.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิมาจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

8.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีล าดับถัดไปมาจัดท าสัญญาจ้าง  
และเม่ือได้จัดท าสัญญาจ้างแล้วเป็นอันยกเลิกบัญชี 

8.๔ การจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการอัตราจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง
ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
  8.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง 
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  
ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 8.6 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืน
จะคัดค้าน หรือร้องเรียนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  28   เมษายน  พ.ศ. 2565 

 
 

(นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 
 



เอกสารแนบท้าย 1 
 

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ครั้งที่ 2 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่  28 เมษายน 2565 

 

ล ำดับที่ วัน เดือน ปี รำยกำร หมำยเหตุ 

1 วันที่  28  เม.ย. 2565 
 

ประกาศรับสมัคร ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
และท่ีเว็บไซต์
www.chaiyaphum2.go.th 

2 วันที่ 5 - 11 พ.ค. 2565 
 

สมัครด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ)                                  
(เวลา 08.30 น. - 16.30 น.) 

สถานที ่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
  

3 ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
และท่ีเว็บไซต์
www.chaiyaphum2.go.th 

4 วันที่ 25 พ.ค. 2565 ด าเนินการคัดเลือก (โดยวิธีการสัมภาษณ์)  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

5 ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2565 ประกาศผลการคัดเลือก ปิดประกาศไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
และท่ีเว็บไซต์ 
www.chaiyaphum2.go.th 

6 วันที่ 1 มิ.ย. 2565 
 

รายงานตัว/ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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