
 

 
ประกาศโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) 
ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

****************************************** 
  ด้วยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม   
จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 
2564 เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

  จึงอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน      
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 
2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  
2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  ๑. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
   ๑.๑ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน 
   ๑.๒ อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา 
   ๑.๓ ค่าตอบแทน ๒3,๐๐๐ – 35,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและ
ประสบการณ ์และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕ % ของค่าจ้างต่อเดือน 
   ๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปีการศึกษา (12 พฤษภาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
    ๑. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง ๒๕-60 ป ี
    ๒. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ที่เป็นเจ้าของภาษา(Native) หรือครูผู้สอนชาว
ต่างประเทศ ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๕ ประเทศ (Native Speakers) ไดแ้ก่ สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ได้แก่ 
ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
    ๓. ในกรณีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ TOEIC ๖๕๐ IELTS ๕.๕ หรือ TOEFL ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือหลักฐานแสดงความสามารถ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
 
 

//๔. เป็นผู้มีหลักฐาน… 



 
     
    ๔. เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง 
บัตรประจำตัว 
    ๕. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขา
การศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  //คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง 
    ๖. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติหรือทำเรื ่องขออนุญาต
ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภาและหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ 
    ๗. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครูสามารถปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน 
    ๘. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือไม่เป็นโรค
ประจำตัวที่ต้องพบแพทย์เสมอ 
    ๙. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    ๑. เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก ๕ ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (จะรับพิจารณาเป้นกรณีพิเศษ) หรือ 
สัญชาติ อื่น ๆ  
    ๒. มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาต
ครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ มีคุณสมบัติในการยื่นขออนุญาตปฏิบัติการ
สอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
    ๓. เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน 
    ๔. สามารถปฏิบัติหน้าที่สอนไม่น้อยกว่า ๒๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสอน ๒ 
ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๕. สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
    ๖. สามารถจัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียนใน ปพ.๕ เป็นปัจจุบัน 
และรายงานผลการเรียน ผ่านโปรแกรม Bookmark เมื่อสิ้นแต่ละภาคเรียนได้ 
    ๗. สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – 
๐๘.๐๐ น. ได ้
    ๘. สามารถจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นรูปเล่มส่งล่วงหน้าของแต่
ละภาคเรียนของปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ ๑ ต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และภาคเรียนที่ ๒ ต้องส่งภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
    ๙. สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั้ง ๔ ทักษะให้แก่นักเรียนให้สามารถ
เข้าร่วมการประกวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานภายนอกได้ 
    ๑๐. สามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา 
กรรมการกำกับห้องสอบ กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 
 

//๑๑. มีความรู้เกี่ยว… 



 
    ๑๑. มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ สามารถ
ปรับตัวและ ประพฤติตนได้เหมาะสม 
    ๑๒. สามารถเข้าทำงานตามเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
เสมือนครู ประจำการของโรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าทำงานและกลับทุกวันทำการ 
    ๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
    ๑๔. ต้องมีส่วนร่วมกับครูผู้สอนคนไทย ในการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ 
ของโรงเรียน 
    ๑๕. ในกรณีที่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศตามสัญญาจ้าง มีการเจ็บป่วยหรือ
ติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ ให้แจ้งโรงเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทำการ และต้องแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทนทุกครั้งที่ลาป่วยหรือลากิจ  
    ๑๖. จะต้องจ ัดกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือว ันสำคัญของ
ชาวตะวันตก เช่น Christmas Day และ Halloween Day เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา และขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้น ๆ 
    ๑๗. จะต้องมีโครงการที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานสู่ผู้เรียน อย่างน้อย ๑ 
โครงการ ใน ๑ ปีการศึกษา  
    ๑๘. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษไต้ตามตารางเวลาที่โรงเรียน
ได้กำหนดไว้ 
    ๑๙. มีน้ำใจช่วยเหลือกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ของโรงเรียน ที่นอกเหนือจาก
ชั่วโมงประจำในบางโอกาสที่เป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
    ๒๐. สามารถทำงานเป็นทีมและมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
    ๒๑. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 

  ๓. การรับสมัคร 
   ประกาศรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 21 – 29 เมษายน ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ส่งใบสมัครออนไลน์ โดยสำเนาหลักฐานการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : 
nop.bwk@gmail.com หรือกรอกข้อมูลผ่าน https://forms.gle/pNsDP9ut3TKLF4b18 หรือเพจเฟสบุ๊ก 

https://www.facebook.com/BWKfanclub หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล          
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร **เว้นวันหยุดราชการ** 
   ๓.๑ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    ๑. ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศ 
    ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป 
    ๓. สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๔. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๕. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนโดย
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ 

 
 

//๗. สำเนาผลคะแนน... 

https://www.facebook.com/BWKfanclub


 
    ๗. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจาก
วันที่สอบ จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ ๓ – ๗ ให้นำฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ ในวันสอบคัดเลือก 
(กรณีสมัครทางเว็ปไซส์) หรือนำฉบับจริงมาตรวจในวันสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) 

  ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร  
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื ่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผล
ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้ง
นี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได ้

  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนบรบือวิทยาคารจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภายในวันที่ 
30 เมษายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร และ
ทางเว็บไซต ์https://bwk.ac.th/ หรือเพจเฟสบุ๊กhttps://www.facebook.com/BWKfanclub 

  ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติ (สอบสอน) 
และการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 
   ๑. สอบปฏิบัติความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสอน) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
   ๒. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
    - ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
    - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  
    - ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
    - การมีปฏิภาณไหวพริบ 
    - เจตคติ อุดมการณ์ 

  ๗. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบพร้อมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยได้กำหนดการคัดเลือก ดังนี้  

วันที่สอบ รายละเอียด คะแนน หมายเหตุ 
 
5 พฤษภาคม 2564 

1. สอบภาคปฏิบัติ(สอบสอน) 
    (09.00 – 12.00 น.) 

50 กำหนดการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม 2. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) 
   (13.30 – 16.00 น.) 

50 

   
 

//๘. การประกาศ... 
 

https://bwk.ac.th/
https://www.facebook.com/BWKfanclub


 
  ๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจาก
คะแนนสูงลงมาตามลำดับ กรณีท่ีผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคปฏิบัติ มากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคปฏิบัติเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนตามลำดับ
เลขที่ในใบสมัครเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

  ๙. บัญชีผู้คัดเลือกได้ 
   จะขึ้นบัญชีไว้มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีผู้คัดเลือกได้ แต่ถ้ามี
การคัดเลือกสำหรับตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก หรือเมื ่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสั ่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
นอกจากนี้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ๑ ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างไปแล้ว 
   ๒ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการรับการว่าจ้าง 
   ๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการว่าจ้างตามกำหนดเวลา 
   ๔ ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่รับการว่าจ้างได้ 
   ๕ ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  

  ๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก 
   โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบการคัดเลือกได้ตามลำดับ
คะแนนที ่สอบได้ภายในวันที ่  6 พฤษภคม ๒๕๖๔ ณ บอร ์ดประชาสัมพันธ ์กล ุ ่มบร ิหารงานบุคคล                 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร และเพจเฟสบุ๊กhttps://www.facebook.com/BWKfanclub หรือทางเว็บไซต์ 
https://bwk.ac.th/ 

  ๑๑. การจัดทำสัญญาจ้าง 
   ๑. ทำสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๔ มี
กำหนดระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
   ๒. เมื่อสิ้นปีครบสัญญาจ้างงบประมาณ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) หากได้รับงบประมาณ
การจ้างต่อเนื่องจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจะจัดทำ
สัญญาจ้างต่อเนื่อง  
   ๓. การเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างครั้งแรก ให้ถือ
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ของโรงเรียนบรบือวิทยาคารเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็น
หน้าที่ของ ผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี  
   สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป เมื่อมีตำแหน่งว่างจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ที่
ขึ้นบัญชีไว้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร นับแต่วันประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทาง
บนจดหมายลงทะเบียนถึงวันที่ที่เรียกให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
   ๔. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับ
สมัครจะไม่พิจารณาว่าจ้าง หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับคัดเลือกจะฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายใดๆ จากทางราชการมิได้ 
 

 
//อนึ่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว... 
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  อนึ่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู ้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ 
/ ข้าราชการ และไม่มีการปรับอัตราค่าจ้าง หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้อง
ดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ 

   ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
     (นายสมทรัพย์  ภูโสดา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

********************************* 

ประกาศรับสมัคร    วันที่ 21 – 29 เมษายน ๒๕๖๔ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วันที่ 30 เมษายนน ๒๕๖๔ 
วันกำหนดการคัดเลือก    วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง   วันที่ 12 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Borabue Wittayakhan School’s Announcement 
Regarding the recruitment of a Foreign Teacher 
---------------------------------------------------------------- 

Borabue Wittayakhan School located at Nong Sim sub-district, Borabue district, 

Mahasarkham province, The Secondary Education Service Area Office Mahasarakham, is 

seeking for enthusiastic foreign English Teacher to teach English during 2564 B.E. Academic 

year. 

1.   Job title and description: 

1.1 Job title : casual worker (Foreign Teacher) 

1.2 1 position 

1.3 23,000-35,000 Thai Baht (experienced in teaching will be advantage, 5% of the salary 

will be paid to social security office) 

2.  Qualifications: 
    2.1  Male or female age between 25-60 year old 
    2.2  Native English speaker from the United Kingdom, the United States of America, 
Canada, Australia and New Zealand or from a country that uses English as their second 
language such as South Africa, Netherland, Sweden, Ireland, France, the Philippines, etc.  
    2.3  Applicant must have minimum Bachelor Degree or higher education (Degree in 
Education or relate field will be advantage). 
    2.4  Applicant must have teaching license for foreign teacher in Thailand Temporary 
Teaching Permit for Foreign Teacher. 

3.  Application and Document Required 
    Date of Application  
    Applicants can apply for the position during 21-29 April 2021 by choosing one of these 
method 

- Via Email (send application to E-mail : nop.bwk@gmail.com) 
- Via Google form (online application via https://forms.gle/pNsDP9ut3TKLF4b18 ) 

https://forms.gle/pNsDP9ut3TKLF4b18


 
- Apply in person by submitting the application form at Department of Personnel, 

Borabue Wittayakhan School **office time only** 

    Documents required: 
    -   Application form 
    -   2 pieces of 1x1 inch photograph 
    -   A Copy of passport 
    -   A photocopy of degree or a graduation certification approve by the university council 
    -   A photocopy of transcript record and diploma 
    -   A copy of Teaching License or Temporary Teaching Permit for Foreign Teacher 

4.  Candidate Announcement 
     Qualified name of candidate will be announced by 30th April at the school public relation 
board and will be posted on the school website https://bwk.ac.th/ or 
https://www.facebook.com/BWKfanclub 

5.  Examination 
    The examination score is 100 in total and will be divided into 2 part; teaching 
demonstration (50 points) and interviewing (50 points). 

Date Detail Score Note 
 
    5th May 2021 

1. Teaching demonstration  
    (9:00-12:00) 

50  
Date can be 
applicable 2. Interview  

    (13:30-16:00) 
50 

 
6. Result Announcement: 
     The result will be announced on the 6th of May 2021 at the school public relation board 
and will be posted on the school website https://bwk.ac.th/ or 
https://www.facebook.com/BWKfanclub 

7. Contact and conditions: 

     We offer a contract which starts from 12th May 2021 to 31st March 2022 for the 

successful candidate and the contract will be renewed year by year if the candidate pass the 

year end assessment. 

Mr. Somsup Phusoda 

            Director of Borabue Wittayakhan School 

https://bwk.ac.th/
https://www.facebook.com/BWKfanclub
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ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
ทำหน้าที ่ครูผ ู้สอน (ครูชาวต่างชาติ) 

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
---------------------------------------- 

1. ชื่อ (Name) นาย/นาง/นางสาว (Mr. /Miss/Mrs.) …………………………………………………….……………………… 
ชื่อกลาง (Middle name) ............................................................................................................……………. 
ชื่อสกุล (Family name)  ……………………………………..…………………………………..………………………………….. 

2. สัญชาติ (Nationality) …………………………………..………………………………………..……………………………………. 
3. วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)………………………..……………….………..อายุ (Age) ………….………ปี (years) 
4. หนังสือเดินทางหมายเลข (Passport No.) ………………………………………………………………………………………. 

ออกให้ ณ (Issued at) ………………………………………..… เมือง (City) …………………………..……….……………... 
วันที่ออก (Issue date) ……………………….………… วันหมดอายุ (Expiry date) …………………………….………. 

5. ที่ภูมิลำเนาเลขท่ี (Home town address) ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….............……………… 

6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ (Present address) ………………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. ......................................... 
โทรศัพท์ (Telephone no.)……………………………………….มือถือ (Mobile) …………………….……….………….. 
อีเมล (E-mail) ............................................……………………………………………………………….……………………. 

7. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน (Highest education) ……………….………………………..……..…………ปี 
(Year) พ.ศ. (B.C.) ……….………………………………………………………………………………………………………….…… 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (Bachelor degree of) ……….…………………….……………………………….. 
วิชาเอก (Majored in)……………………………………………………….……………….................................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ (Certificate or a Aditional skil) …………………………………………………………… 
………………………………………..………………..…………………..……………………………………………….………………….. 

8. หลักฐานที่แนบมาในใบสมัคร (Documentation attached with Application Form)  
                A copy of transcript, degree and manuscript 

 A copy of passport and manuscript 
 A copy of teaching license or permission letter from Teacher’s council for 
teaching in school without teaching license and manuscript 
 A copy of English training certificates and manuscript (if any) 
 Result of English Proficiency test taken within 2 years (if any)  
 A recent for formal photos (not more than 6 months) 
 อ่ืน ๆ (Other).........................................................................................................  
 

//ข้าพเจ้าขอรับรองว่า… 

 

     

    รูป 1 น้ิว 

 

เลขประจำตัวสอบ............... 



 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจาก 
โรงเรียนจ้างเข้ามาทำงาน ปรากฏข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็น 
ความจริง โรงเรียนมีสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น 

I certify that all statements given in this application form are correct. If any found to 
be incorrect after engagement, the school has the right to terminate my employment 
without any compensation or severance pay whatsoever. 
 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ครบถ้วนและถูกต้อง 
 
 

……………………………………… 
(……………………………………….……) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
   คุณสมบัติถูกต้อง 
   ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
 

……………………………………… 
(..................................................) 

 
 
 


