
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) 
 ในอัตราก าลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 

             
  ด้วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะด าเนินการสรรหา       
และเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จ านวน 2 อัตรา ท้ังนี้เป็นไปตามโครงการ  
จัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ประเภท MEP : Mini English Program โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ครั้งท่ี 7
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  เพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
บุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จ านวน 2 อัตรา 

1.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ระดับปฐมวัย    จ านวน 1 อัตรา 
1.1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) ระดับประถมศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

 (รายละเอียดคุณสมบัติของต าแหน่งท่ีรับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.1.1 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี 

2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรค ท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม
เบ้ืองต้นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

  2.1.3.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  2.1.3.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
  2.1.3.3 โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

2.1.3.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  2.1.3.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2.1.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ท่ีสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตรงตามต าแหน่งท่ีจะสมัคร (รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)) 

3. วัน เวลำ... 
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3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ โรงเรียนอนุบาล

นานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) ต้ังแต่วันท่ี 29 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลา
ราชการ 

4. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยืน่ในวันสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีน้ าเงิน ขนาด 1.5 นิ้ว 

(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
4.2 ส าเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าปัจจุบันท่ีไม่หมดอายุ ณ วันท่ีท าสัญญาจ้าง จ านวน 1 ชุด 
4.3 ส าเนาวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา โดยวุฒิการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยแล้ว (ส าเนาเอกสารการแปล หากวุฒิการศึกษาเป็นภาษาอื่นท่ีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 ชุด 
4.4 ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้  ออกให้

ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันท่ีสมัคร (ฉบับจริง) จ านวน 1 ชุด 
4.5 หลักฐานการลาออกจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน) จ านวน 1 ชุด 
4.6 ส าเนาหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ส าเนาใบเปล่ียนช่ือตัว ชื่อสกุล ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

จ านวน 1 ฉบับ 
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการสรรหา
และเลือกสรร ให้ทราบก่อนการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปิดประกาศไว้       
ณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง)  หรือ เว็บไซต์ http://www.atbis.ac.th/ 
https://www.facebook.com/atbis  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข           
0 3801 4090 

6. หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) จะทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 100 
คะแนน สัมภาษณ์ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)    

ตามข้อ 6 จะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
8. กำรประกำศผลกำรสรรหำและเลือกสรร 

การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามข้อ 7 โดยเรียงล าดับจากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรวันท่ี 21 กรกฎาคม 2565 

 
 

9. กำรบรรจุ… 

http://www.atbis.ac.th/
https://www.facebook.com/atbis
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9. กำรบรรจุและแต่งต้ัง 
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งต้ัง ตามต าแหน่งท่ีสรรหาและจัดท าสัญญาจ้าง    

คราวละไม่เกิน 1 ปี  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  

ในอัตราก าลังว่างของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 

1. ต ำแหน่ง ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ (ชำวต่ำงชำติ) จ ำนวน 2 อัตรำ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น    
ท่ีได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้านฟัง - พูด - อ่าน - เขียน ท้ัง 4 ทักษะ  
2. เข้าร่วมการประชุมให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง                        

การประชุมประมาณ 2 - 3 ช่ัวโมง และอาจจะเป็นวันหยุด 
3. เข้าร่วมการสอนและหรือกิจกรรมภาษาอังกฤษ เช่น งาน English Camp, English today 

และหรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และอาจเป็นวันหยุด 
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

1. ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ มีท้ังหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และประเทศนิวซีแสนด์ (ค่าตอบแทนตามตารางท่ี 1) 

2. ชาวต่างชาติประเทศท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
ยูกันดา ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอื่น ๆ ถ้ามีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบ
ทางภาษาอังกฤษท่ีเช่ือถือได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ค่าตอบแทนตามตารางท่ี 2)  

3. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการสอนหรือ
เกี่ยวกับด้านการศึกษา และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
ค่ำตอบแทน 
          เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย  (วัดหวายกรอง) ลงวันท่ี   
1 กรกฎาคม 2564 

ตำรำงที่ 1 บัญชีโครงสร้ำงอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศที่มีสัญญำจ้ำง (ผู้สอน) (เจ้ำของภำษำ) 

ขั้นเงินเดือน อัตรำค่ำเช่ำบ้ำนไม่เกินเดือนละ/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 

ตำรำงที่ 2... 



ตำรำงที่ 2 บัญชีโครงสร้ำงอัตรำค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศที่มีสัญญำจ้ำง (ผู้สอน) 

ขั้นเงินเดือน อัตรำค่ำเช่ำบ้ำนไม่เกินเดือนละ/บำท 
17,690 - 18,440 4,000 บาท 
18,441 - 19,200 4,500 บาท 
19,201 - 19,970 5,000 บาท 
19,971 - 20,780 5,500 บาท 
20,781 - 21,620 6,000 บาท 
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 

 
 


