ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ(ครูชาวต่างชาติ) ครั้งที่ ๑/๒๕60
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
................................................
ด้วยโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประสงค์จะรับ
สมั ค รครูอั ต ราจ้า ง ชาวต่า งประเทศ ต าแหน่ ง ครูผู้ สอนอาศั ย อ านาจตามค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คาสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่องานจ้าง
๑.๑.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ(สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 1 อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.๒.๓ ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด
๑.๒.๔ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time)
๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ อัตราค่าจ้าง
๑.๓.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จ้างเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละไม่เกิน 30,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
บาทถ้วน)
จ้างเหมาเป็นรายเดือนตลอดสัญ ญาจ้าง ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนหรือมีการสอนไม่
เป็นไปตามปกติ อัตราค่าจ้างจะคิดโดยเฉลี่ยเป็นรายวันเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานเท่านั้น
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
๑.๔.๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕60 ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕60 – ๓๑ มี น าคม ๒๕61 รวม
ระยะเวลา ๑0 เดือน 16 วัน
๒. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ
๒.1 ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
๒.1.๑ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๓ - ๔๕ ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้
เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัว
๒.1.2 สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (วศ.บ) และมีหลักฐานแสดงความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ จากสถาบันที่เชื่อถือได้

๒.1.3 มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
๔. ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. กาหนด
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม
๒๕60 – ๑2 พฤษภาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โทรศัพท์
๐๓๙ – ๓๒๕๙๙๐ และ 089-9816138
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย)
๓.๒.๑ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์
๓.๒.๒ หนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว
๓.๒.๓ หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้
๓.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๒.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ
หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๒.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2560
๕. การพิจารณาคัดเลือก
๕.๑ กาหนดการพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาคัดเลือกในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไปโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ สัมภาษณ์
๕.๑.๒ สาธิตการสอน

๕.๒ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
๕.๓ ผลการพิจารณาคัดเลือก
ผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็น
ที่สิ้นสุด
๖. การทาสัญญาจ้าง
ทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60 และ
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60 – ๓๑ มีนาคม 2561
อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการทาสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นผู้
ขาดคุ ณ สมบัติ ผู้ ว่าจ้ างจะบอกเลิ ก สัญ ญาจ้าง โดยมิต้ อ งบอกกล่ าวล่วงหน้ า และผู้รับ สั ญ ญาจ้ างไม่มี สิ ท ธ์
เรียกร้องสิทธ์ใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
(นายศิริพงศ์ พงษ์ดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

