
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ)                                                           
ในอัตราก าลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

                   

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคล เพ่ือเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) จ านวน 1 อัตรา ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)... 

...........................เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
บุคคล เพ่ือเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ดังนี้.......... 

  1.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร..........................................................................................................                                                                                                                         
       ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ)  จ านวน.1.อัตรา.................................. 
       (รายละเอียดคุณสมบัติของต าแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

  2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร     
       2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้                                                                        
                      2.1.1 มีสัญชาติจีน.และอ่ืนๆ ถ้ามีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีนจากสถาบัน
ทดสอบทางภาษาจีนที่เชื่อถอืได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ      
   2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์.....................................                         
   2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย      
            2.1.4.ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ                 
หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้      
    2.1.4.1.โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
    2.1.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย     
         2.1.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    2.1.4.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง     
         2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร       
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียนอนุบาล
นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ  
   

              4. เอกสำร/... 
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  4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร     
       4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึง
วันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

       4.2 ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าปัจจุบันที่ไม่หมดอายุ ณ วันที่ท าสัญญาจ้าง จ านวน 1 ชุด 
 4.3 ส าเนาวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา โดยวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากสภา               

มหาวิทยาลัยแล้ว (ส าเนาเอกสารการแปลหากวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 ชุด..........
       4.4.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการก าหนดไว้ ออกให้            
ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร (ฉบับจริง)        
       4.5 หลักฐานการลาออกจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน) จ านวน 1 ชุด  
       4.6 ส าเนาหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
       4.7 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส จ านวน 1 ฉบับ 

  5.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร   
       โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับ
การสรรหาและเลือกสรร ให้ทราบก่อนการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งปิดประกาศไว้                
ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หรือ เว็บไซต์ http://www.atbis.ac.th/ 
https://www.facebook.com/atbis สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3801 5299 

6.  หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ และเลือกสรร                                
       .หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) โรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  (วัดหวายกรอง) ซึ่งจะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน           
สัมภาษณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

  7.  เกณฑ์กำรตัดสิน        
       ผู้ที่ผ่านการสรรหาเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ตามข้อ 6 
จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

  8.  กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร     
       จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 7 จะประกาศรายชื่อโดย
เรียงล าดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ล าดับที่สูงกว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

             9....กำรบรรจุและแต่งตั้ง 

ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้ง ตามต าแหน่งที ่ส ร รหาและจัด ท าสัญญาจ้าง    
คราวละไม่เกิน 1 ปี  

 
 
 
 
 
 
            จึงประกำศ/… 
 

https://www.facebook.com/atbis
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 
 

        (นางสาววัชราภรณ์   สมพงษ์ผึ้ง) 
                                    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง    
                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     

 เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) ในอัตราก าลังว่างของ                     

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 

 
ต ำแหน่ง ครูผู้สอน          
ครูผู้สอนภำษำจีน (ชำวต่ำงชำติ)  จ ำนวน  1   อัตรำ                                                          
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  (วัดหวายกรอง) และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน                   
ที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนด้านฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ทั้ง 4 ทักษะ  
2) จัดการประชุมให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ  1 ครั้ง                        

การประชุมประมาณ  2 – 3 ชั่วโมง และอาจจะเป็นวันหยุด 
3) ปฏิบัติการสอนและกิจกรรมภาษาจีน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง                                   

และอาจเป็นวันหยุด 

คุณสมบัติ 
1. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการสอนหรือ

เกี่ยวกับด้านการศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์สอนในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ค่ำตอบแทน 
                เป็นไปตามรายละเอียดอัตราค่าจ้างครูต่างชาติของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

อัตรำค่ำจ้ำง อัตรำค่ำเช่ำไม่เกินเดือนละ/บำท 

21,621 - 22,490 6,500 บาท 

22,491 - 23,370 7,000 บาท 

23,371 - 24,270 7,500 บาท 

24,271 - 25,190 8,000 บาท 

 


