
 
 

ก ำหนดกำรรับสมัครครูอัตรำจ้ำง ชำวต่ำงประเทศ  
โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ลงวันที่ 18 มกราคม 2561) 
 

วันที่ 18 มกราคม 2561 ประกาศรับสมัคร 
วันที่ 18 มกราคม 2561 – 26 มกราคม 2561 ประกาศรับสมัคร 
วันที่ 26 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันที่ 27 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 28 มกราคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่ 28 มกราคม 2561 ท าสัญญาจ้าง 

 
 
 

รำยละเอียดต ำแหน่ง กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้ำงครูอัตรำจ้ำง ชำวต่ำงประเทศ 

 ต าแหน่ง ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

 
ต ำแหน่ง วุฒิ/สำขำ ค่ำตอบแทน อัตรำรับสมัคร หมำยเหตุ 
ครูผูส้อน 

(ชาวต่างชาติ) 
ครูสอนวิชาสามัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ
สอน (วิชาคณิตศาสตร์)  

ตามอัตรา 2  

ครูผูส้อน 
(ชาวต่างชาติ) 

ครูสอนวิชาสามัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ
สอน (วิชาวิทยาศาสตร์) 

ตามอัตรา 2  

ครูผูส้อน 
(ชาวต่างชาติ) 

ครูสอนวิชาสามัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ
สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) 

ตามอัตรา 2  
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 

เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ในการปฏิบัติการสอน  
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมเติม) ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
……………………………………………………………………………. 

 
 ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) สอนในรายวิชา รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ (เพ่ิมเติม) ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ทุกวันเสาร์) ภาคเรียนที่ 2/2560 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, และ 2/4 จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนคาบสอนรายวิชาละ 2 ชั่วโมง ทุก
วันเสาร์ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 อัตรา อาศัยความตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลางที่ กศ 1415/3311 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณให้จ้างครูชาว
ต่างประเทศ และหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่ 29/2556 ลงวัน ที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่องมอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ.2546 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตรา
จ้าง (ชาวต่างชาติ) ท าหน้าที่ครูผู้สอนตามรายวิชาดังกล่าว ในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 
ครูสอนวิชาสามัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (วิชาคณิตศาสตร์)           จ านวน 2 อัตรา 
ครูสอนวิชาสามัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (วิชาวิทยาศาสตร์)          จ านวน 2 อัตรา 
ครูสอนวิชาสามัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (วิชาคอมพิวเตอร์)          จ านวน 2 อัตรา   

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
รายวิชาที่ก าหนด และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาทางด้านภาษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติการสอนทุกวันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง 
ต่อวัน  

3. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์โดยจัดการอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



4. อัตราค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และการพิจารณาจากคณะกรรมการรับสมัคร  
อัตราการจ้างรายชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้  
ครูชาวต่างประเทศ (Native Speaker)     ชั่วโมงละ 500 บาท  
ครูชาวต่างชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน(ภาษาที่ 2)   ชั่วโมงละ 400 บาท 

5. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ  
 
ครูชำวต่ำงชำติ 
1.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 55 ปี 
1.2 เป็นเจ้าของภาษา จากประเทศดังต่อไปนี้ (Native Speakers ได้แก่ Britain, America, Canada, 

Australia, New Zealand) 
1.3 ในกรณีเป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ในการสื่อสาร ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาใน

ประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, 
IELTS) หรือหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

1.4 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีวุฒิบัตรทางการศึกษา (ขั้นต่ า) ใน
สาขาวิชาที่สอนหรือประกาศนียบัตรด้านการสอน 

1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามีจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ) หรือท าเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้
หลักเกณฑ์คุรุสภา 

1.6 เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
1.7 มีความรู้และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถผลิต

เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างหลากหลายและสามารถ
ควบคุมชั้นเรียนได้ 

1.8 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้  

1.9 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน 

1.10 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
1.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.12 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้น

แต่เป็นโทษหรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.13 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 หรือกฎหมายอื่นๆ 



1.14 เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

1.15 ไม่เป็นผู้มีร่างกานทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รึความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

1.16 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม 
1.17 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ชาวต่างประเทศ) มีความรู้ความสามารถในการ

สอนในรายวิชาของตนเอง เช่น วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ศิลปะ 
คอมพิวเตอร์ และพลศึกษา โดยมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน 

1.18 เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานได้ดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ อุทิศตนในการท างานให้กับ
โรงเรียนได้ 

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 7.30-15.30 น. ระหว่าง ทุกวันเสาร์  
2. สามารถสอนได้ตามตารางสอนที่โรงเรียนก าหนด ไม่เกิน 6 คาบต่อวัน และปฏิบัติภาระงานอ่ืนๆที่

ได้รับมอบหมาย 
3. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารการเรียน ใบงาน ใบความรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
5. สามารถออกแบบและด าเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

พ.ศ.2551 
6. จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่ทางโรงเรียน

ก าหนด 
7. ฝึกนักเรยีนเพื่อให้ร่วมเข้าแข่งขัน หรือประกวดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชาที่สอน 
8. ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรเรียนจัดขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 

ค่ายวิชาการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ  
9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้เป็นกรณีพิเศษ หรือ หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. การรับสมัคร 
6.1 เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 

เอกสารทุกรายการให้มีตัวจริงและส าเนาเอกสาร จ านวน อย่างละ 3 ชุด (เอกสารที่เป็นส าเนาต้อง
รับรองส าเนาทุกฉบับ) และต้องกรอกใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัคร ณ สถานที่รับสมัครด้วยตนเอง 
6.1.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 

เดือน จ านวน 3 รูป  
6.1.2 หนังสือเดินทางและส าเนาหนังสือเดินทาง    จ านวน 3 ชุด 



6.1.3 เอกสารวุฒิการศึกษาและส าเนา    จ านวน 3 ชุด 
6.1.4 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)     จ านวน 3 ชุด 
6.1.5 หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ   จ านวน 3 ชุด 
6.1.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน     จ านวน 3 ชุด 
6.1.7 ใบอนุญาตท างานและส าเนาใบอนุญาตท างาน(กรณีเคยท างานที่อ่ืน) จ านวน 3 ชุด 
6.1.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

6.2 วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์    สิง
หเสนี) สมุทรปราการ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 - 
26 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1  โทร. 02-
315-1472 / 02-315-2344 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกใน

วันที่ 26 มกราคม 2561 และด าเนินการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียน        
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการสอบ
สัมภาษณ์ ทดสอบการสอน เขียนแผนการสอน ตรวจสอบบุคลิกภาพ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 
08.30 เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. โดยผู้
ผ่านการตัดเลือกต้องมารายงานตัวในวันที่ประกาศผลสอบ เพ่ือเตรียมการท าสัญญาจ้างในการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์  

8. เกณฑ์การตัดสิน 
8.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการของโรงเรียน และผ่านการประเมินใน

แต่ละด้านไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต ์
8.2 เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง จะท าสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เรียง

ตามล าดับตั้งแต่ล าดับที่ 1-3 มาท าสัญญาจ้าง 
9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

สมุทรปราการ อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28 มกราคม 2561 
 

 

 

 

 



 

Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School 
119/22 Moo 16 Teparak Road, 

Bang Saothong, Samutprakarn, 10540 
Tel. 02-3151456 Fax. 02-705-0075, 02-315-1275 

………………………………………………………………………………………………………. 
The Announcement of Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School 

The Recruitment of Foreign Teachers 2017 
Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School, The Secondary Educational Service Area 
Office 6, The Office of The Basic Education Commission, The ministry of Education is seeking an 
enthusiastic, creative, and responsible foreign teachers of the academic year of 2017 with the 
following information.- 

1. Position 
1.1 Foreign teacher (Mathematic)    2 positions  (Part time) 
1.2 Foreign teacher (Science)    2 positions (Part time) 
1.3 Foreign teacher (Computer)    2 positions (Part time) 

    2. Qualifications  
 Part -Time Foreign Teachers Urgently Required Teaching on Saturdays 

Qualifications:  
          2.1 Male/ Female, age not less than 20 years old (not over than 55 years old) 
          2.2 Native English speaker / English speaker as a second language. 
          2.3 Bachelor’s Degree or higher in Education Mathematic, Science, Computer or related 
field. 

2.4 American, Canadian, British, Australian, New Zealander (Native Speaker) or other 
nationalities with TOEIC result. 

2.5 Be able to use computer as well. 
2.6 Experience in teaching at least 2 year would be advantage. 
2.7 Having a certificate of teaching profession from the teachers’ council of Thailand or 

some papers as following.- 



 2.7.1 Teacher’s License. 
 2.7.2 Guarantee Letter. 
 2.7.3 Permission Letter for teaching without license. 
2.8 Being healthy both physically and mentally. 
2.9 Good personality and appearance as professional teachers. 

  3. Job Descriptions:  
1. Teaching high school students aged 13 – 18 (M.1 – 6) for the academic year of 

2017.(On Saturdays) 
2. Salary: depend on teaching experience. Negotiation for  

    Native English speaker     500 Baht.- per hour 
 English speaker as a second language  400 Baht.- per hour  

3. Available to start work on Saturdays 
4. Date and place of Application 

 The application must be made in person at The Personnel Department, Bodindecha 
(Sing Singhaseni) Samutprakarn School. The application period for these positions are available 
from 18 January 2018 to 26 January 2018 at 08.30 – 16.30 pm. (You can apply everyday 
including on the weekends excepting Thai holiday) and the interview is on 27th January 2018 at 
9.00 a.m.– 12.00 a.m. 
Procedure 
 Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School will post the qualified applicants’ 
names on the school website on 26 January 2018, conduct the day of interview for all qualified 
applicants and ask for teaching demonstration on 27 January 2018. The selected applicants 
must have got 70 percent of the total score for his or her performance. The evaluation is under 
the control of the school committee. 

5. Requirements 
1. A resume 
2. A copy of your passport 
3. A Copy of Transcript 
4. 2 recent photographs ( 2”) 
5. A copy of teaching license or teaching permit without the license issued 
6. A copy of English training certificate etc. 
7. TOEIC score report, etc. 



8. Medical certificate 
9. A copy of work permit (if any) 

6. Announcement of selection result 
 The school will announce and put the result on the bulletin board in front of The PR 
room at the second building, Bodindecha (Sing Singhaseni) Samutprakarn School at 09.30 a.m. 
on 28 January 2018. The applicants can also check the result from the school website at 
www.bds.ac.th or call 02-315-1472 / 02-315-2344 for the information. 
 

 
 

http://www.bds.ac.th/

