ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
-------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 มีควำมประสงค์จะรับสมัครครู
อัตรำจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูผู้สอนชำวต่ำงชำติหรือครูผู้สอนชำวไทย เพื่อปฏิบัติกำรสอนภำษำอังกฤษ โครงกำร
พัฒ นำคุ ณ ภำพศั กยภำพครู สู่ ศตวรรษที่ 21 ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2565 อำศั ย อ ำนำจตำมหนั ง สื อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง
แนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่ว ครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ
วันที่ 24 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เรื่อง กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว โดยใช้เงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง
ครูอัตรำจ้ ำงชั่ วครำว ตำแหน่งครูผู้ สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติหรื อครูผู้สอนชำวไทย เพื่อ
ปฏิบัติ กำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ จำนวน 1 อัตรำ ปฏิบัติงำนที่โรงเรียนบ้ำนคอลอกำเว ตำบลศรีสำคร อำเภอ
ศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส
2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
2.1 ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เ ป็ น ครู ผู้ ส อนทั ก ษะกำรฟั ง กำรอ่ ำ น กำรพู ด และกำรเขี ย นในวิ ช ำ
ภำษำอังกฤษ เป็นเวลำ 6 เดือน
2.2 สอนภำษำอั งกฤษ 4 ทั กษะ (ฟั ง พู ด อ่ำน เขี ยน) ในระดั บประถมศึ กษำและ/หรื อ
มัธยมศึกษำ
2.3 ปฏิบัติหน้ำที่สอน 5 วันทำกำรตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 07.30 – 16.30 น.
2.4 ปฏิบัติหน้ำที่สอนอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์
2.5 ปฏิบัติหน้ำที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่ำงชำติเป็นครูผู้สอนหลัก
2.6 จั ด ท ำแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ ละบั น ทึ ก กำรสอนส่ ง หั ว หน้ ำ กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
ทุกสัปดำห์
2.7 ยิ น ดี เป็ น วิ ทยำกรในกำรพั ฒ นำทั กษะกำรใช้ ภ ำษำอั งกฤษแก่ ครู ไทยทั้ งในและนอก
โรงเรียนเมื่อทำงโรงเรียนจัดกำรอบรมขึ้น
2.8 ร่วมปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และ
มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น
2.9 ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น
2.10 มีควำมสำมำรถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถำนกำรณ์ทำงำน มีควำมเป็นมิตร สุภำพ
ต่อเพื่อนร่วมงำน
/3. คุณสมบัติ....

-23. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 อำยุไม่ต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์
3.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2546
(1) ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(3) ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุ รุสภำเห็นว่ำอำจนำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชำชีพ
3.3 กรณี ค รู ผู้ ส อนชาวต่ า งชาติ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางภาษา พิ จ ารณาให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท
ครูที่เป็นเจ้ำของภำษำ หรือ ครูสอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติที่ไม่ใช่เจ้ำของภำษำ หรือ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทยที่มีควำมสำมำรถเทียบเคียงระดับเจ้ำของภำษำ และมีคุณวุฒิทำงด้ำนกำรสอนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงภำษำอังกฤษเทียบเท่ำระดับเจ้ำของภำษำ หรือมีควำมสำมำรถเทียบเคียงควำมสำมำรถระดับ
ของภำษำ กล่ำวคือ
3.3.1 เป็นเจ้ำของภำษำโดยตรงจำก 5 ประเทศ ( Native speaker) ได้แก่ สหรำช
อำณำจักร (อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลน สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือชำว
ต่ำงประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกำใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอซ์แลนด์ ฝรั่ งเศส
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
3.3.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่มี ควำมสำมำรถเทียบเคียงระดับเจ้ำของภำษำ (NonNative Speaker) หรือครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทย ต้องจบกำรศึกษำขั้นต่ำในระดับปริญญำตรี มีผลกำรทดสอบ
วัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 4 ทักษะ ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป และมีมำตรฐำน
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรสอน
3.4 กรณี ค รู ผู้ ส อนชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า ของภาษา และไม่ มี ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR พิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
โดยพิจำรณำให้จัดจ้ำงครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่มีคุณสมบัติทำงกำรศึกษำ ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
3.4.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี สำขำ/วิชำเอก ภำษำอังกฤษ
3.4.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี สำขำวิชำอื่นๆ และ มีทักษะทำงภำษำอังกฤษ
ระดับดี และมีควำมสำมำรถด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยผ่ำนกำรอบรมพัฒนำ
ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรสอน เช่น กำรพัฒนำในหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
3.5 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยได้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.narathiwat1.go.th
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
ระหว่ำงวันที่ 3 พฤษภำคม – 12 พฤษภำคม 2565 เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดรำชกำร)
/5. เอกสำร...

-35. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
5.1 กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ
5.1.1 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำแหน่งที่จะสมัคร
จำนวน 1 ฉบับ
5.1.2 สำเนำพำสปอร์ต
จำนวน 1 ฉบับ
5.1.3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
จำนวน 3 รูป
5.1.4 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ฉบับ
5.1.5 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น
ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
จำนวน 1 ฉบับ
5.1.6 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
จำนวน 1 ฉบับ
5.1.7 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและสำเนำภำพถ่ำย จำนวน 1 ชุด (รับรอง
สำเนำถูกต้องทุกฉบับ)
5.2 กรณีครูผู้สอนชาวไทย
5.2.1 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำแหน่งที่จะสมัคร
จำนวน 1 ฉบับ
5.2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน และ สำเนำบัตรประชำชน
อย่ำงละ 1 ฉบับ
5.2.3 หลักฐำนแสดงผลกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ/กำรสอน
ภำษำอังกฤษจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
5.2.4 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำ ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
จำนวน 3 รูป
5.2.5 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่
ยื่นใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
จำนวน 1 ฉบับ
5.2.6 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
จำนวน 1 ฉบับ
5.2.7 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและสำเนำภำพถ่ำย จำนวน 1 ชุด (รับรอง
สำเนำถูกต้องทุกฉบับ)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 18 พฤษภำคม 2565 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต 1 และ ทำงเว็บไซด์ www.narathiwat1.go.th

/7. วิธีกำรสรรหำ...

-47. วิธีการสรรหา วัน เวลา และสถานที่
โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันอังคำร ที่ 23 พฤษภำคม 2565 เวลำ 09.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1
8. เกณฑ์การตัดสิน
พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว/ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ ควำมรู้ ท่วงทีวำจำ
เชำว์ปัญญำ เจตคติ ปฏิภำณไหวพริบ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้สอบผ่ำน
ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้พิจำรณำจำกผู้สมัครที่เป็นชำวต่ำงชำติก่อนหำกไม่มี ให้พิจำรณำจำก
ผู้สมัครชำวไทย ตำมคุณสมบัติที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ผลกำรคั ด เลื อ กเรี ย งล ำดั บ จำกผู้ มี ค ะแนนมำกไปหำน้ อ ย โดยผลกำรคั ด เลื อ กของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือกภำยในวันที่ 25 พฤษภำคม 2565 ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 และทำง
เว็ปไซต์ www.narathiwat1.go.th
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 จะดำเนินกำรจ้ำงตำมจำนวน
ที่ระบุไว้ในประกำศเท่ำนั้น รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคั ดเลือกจะขึ้นบัญชีเป็นระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันประกำศผลกำร
คัดเลือกแต่ถ้ำมีประกำศรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ส่วนกำรยกเลิกกำรขึ้น
บัญชีเป็นรำยบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในตำแหน่งที่คัดเลือกและเลือกสรรได้
2. ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรจัดจ้ำงภำยในเวลำที่กำหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมวันเวลำที่ส่วนรำชกำรกำหนด
4. ตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัครนี้
10. การทาสัญญาจ้าง
10.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 จะให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ลำดับที่ 1 มำรำยงำนตัวที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 และไป
รำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำงที่โรงเรียนบ้ำนคอลอกำเว อำเภอศรีสำคร อำเภอศรี สำคร จังหวัดนรำธิวำส ในวันที่
26 พฤษภำคม 2565
10.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ำบุคคลใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนดในประกำศ
รับสมัคร หรือตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่นำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำสั่งจ้ำงหรือยกเลิกกำรว่ำจ้ำงโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2565

(นำยนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
รายละเอียด

วัน เดือน ปี

ประกำศรับสมัคร

วันที่ 26 เมษำยน – 2 พฤษภำคม 2565

รับสมัคร

วันที่ 3 – 12 พฤษภำคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่ 18 พฤษภำคม 2565

ดำเนินกำรคัดเลือก

วันที่ 23 พฤษภำคม 2565

ประกำศผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

ภำยในวันที่วันที่ 25 พฤษภำคม 2565

