
 
ประกาศโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี 

เรื่อง  การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 
       

 

 

ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ) จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครู ผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ             
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

รายละเอียดการจ้างงาน 
1. ครูผู้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ   อัตราเงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท 

1.1. ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาเพิ่มเติม   จ านวน 3 คน  
1.2. ครูชาวต่างชาติสอนวิชาคณิตศาสตร์ ( สอนเป็นภาษาอังกฤษ )    จ านวน 1 คน  
1.3. ครูชาวต่างชาติสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ( สอนเป็นภาษาอังกฤษ )    จ านวน 1 คน  

 

คุณสมบัติ 
- ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ท่ีเป็นเจ้าของภาษา ( Native ) หรือครูผู้สอนชาวต่างประเทศท่ีเป็นเจ้าของ

ภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศท่ีใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ ประเทศ
แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

- ในกรณีท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
หรือหลักฐานแสดงความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 

-    มีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับ การสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง 
-    มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
 

หน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวธิีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติการสอนไม่ต่ ากว่า 18 คาบต่อ
สัปดาห์ 

-     ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยจัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-   ฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
-   สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน 

ในหลักสูตร และการสอนปรับพื้นฐานในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ตามปฏิทินของโรงเรียนสามารถให้ 



- ความรู้ภาษาอังกฤษแก่คณะครูและบุคลกร สัปดาห์ละ 1 คาบในรูปของการจัดอบรมเชิงนันทนาการ
ทางด้านภาษาอังกฤษ 
 

2. ครูผู้สอนโดยใช้ภาษาจีน   อัตราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท 
2.1 ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาจีน         จ านวน 1 คน   

 

คุณสมบัติ 
- ครูผู้สอนชาวจีน 
- มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในประเทศไทยอย่างอย่างน้อย 2 ปี 
- มีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับ การสอนภาษาจีน อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง 
 

หน้าทีรับผิดชอบเฉพาะ 
-     ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยจัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-   ฝึกนักเรียนเพื่อเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาจีน 
-   สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาจีน เช่น กิจกรรมค่ายภาษาจีน  
-     ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยจัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

คุณลักษณะท่ัวไปของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) 
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 – 50 ปี  
2. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย หรือ เทียบเท่า และมีใบอนุญาตครูชาวต่างประเทศขึ้น 

 ทะเบียน 
3. รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ 

  วิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบกับวิชาชีพ  

  (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  
5. เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัว 
6. สามารถปฏิบัติงานได้ครบท้ังปีการศึกษา 2563 
7. เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะกับอาชีพครูและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
8. มีน้ าใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนท่ีนอกเหนือจากช่ัวโมงประจ าในบางโอกาสท่ี 

 เป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
9. สามารถท างานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

10. เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน 
11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
12. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
13. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ 
14. โทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
15. สามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 

 



 
หน้าท่ีรับผิดชอบท่ัวไป 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ 07.00 – 16.00 น. ระหว่างวนัจันทร์ถึงวันศุกร ์
2. สามารถสอนได้ตามตารางสอนท่ีโรงเรียนก าหนด และรวมภาระงานอืน่ๆ ไม่ต่ ากว่า 18 คาบต่อสัปดาห์ 
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. จัดท าเอกสารการเรียน ใบงาน ใบความรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. สามารถออกแบบและด าเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2551 
6. จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
7. ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ ค่ายวิชาการต่างๆ 
8. สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้ 
9. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา กรรมการก ากับห้องสอบกรรมการ

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ/จีน เป็นต้น 
10. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ สามารถปรับตัวประพฤติตนได้เหมาะสม 

การรับสมัคร 
1. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

                ให้ ผู้ประสง ค์จะขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัคร ด้วยตนเองไ ด้ ท่ี โรง เรียนนวมินทราชินู ทิศ                    
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ต้ังแต่วัน 21 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องบุคคล           
โรง เรียนนวมินทราชินู ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   หรือยื่นใบสมัครและเอกสารผ่านทาง 
Email:skpschool2016@gmail.com 
 

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
     เอกสารทุกรายการให้มีตัวจริงและส าเนาเอกสาร จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 

               2.1 ใบสมัคร (ขอรับได้ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล) หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โรงเรียน www.skp.ac.th 

      ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ฉบับ และฉบับจริงมาแสดง 

2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                    
     (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ท าเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ           
      ใช้หลักเกณฑ์คุรุสภา 

  2.3 ประวัติการท างาน (ถ้ามี) 

  2.4 ผลการทดสอบ TOEFL, IELTS หรือ TOEIC  จ านวน  1  ฉบับ และฉบับจริงมาแสดง หรือหลักฐาน 

      แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ (ถ้ามี) 

  2.5 พาสปอร์ตพร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ (พร้อมหน้าวีซ่าการเดินทาง) 

  2.6 รูปถ่าย(หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า)   1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน) 

  2.7 ใบรับรองแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จะประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และด าเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือก ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีด้วยการ สอบสัมภาษณ์ ทดสอบการสอน เขียนแผนการสอน ตรวจสอบ
บุคลิกภาพในวันท่ี 2 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป และจะประกาศผลการคัดเลือก 
ในวันท่ี 7 เมษายน 2563 

 

4. เกณฑ์การตัดสิน 
4.1 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯของโรงเรียน 
4.2 เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง จะท าสัญญาจ้างจากผู้ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือก 

5. ระยะเวลาในการท าสัญญาจ้าง  
        สัญญาจ้างเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 และเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ     
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ส้ินสุดสัญญาจ้างวันท่ี 31  เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
      
      ประกาศ ณ วันท่ี 20 เดือนมีนาคม 2563  
 
 

(นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

 


