
 

 

 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
...................................................................... 

 

ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นครูผู ้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู ่ศตวรรษที่ 21 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที ่ศธ 04009/ว 4526  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน

บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ระยะเวลาการจ้าง  
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2565  

2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ  
2.2 สอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา 
2.3 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทำการตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 
2.4 ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
2.5 ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
2.6 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
2.7 ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูทั้งในและนอกโรงเรียน 

เมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
2.8 ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม เช่น English Day Camp และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2.9 ยินดีร่วมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
2.10 มีความสามารถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถานการณ์ทำงาน มีความเป็นมิตร สุภาพต่อ

เพ่ือนร่วมงาน 
 
 
 









 
 

 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

------------------------------------------- 
1. ข้อมูลส่วนตัวของผูส้มัคร 

1.1 ชื่อ – นามสกุล .......................................................................................................................................................................... 
วันเดือนปีเกิด .......................... อายุ ............ ปี สัญชาติ .....................เชื้อชาติ ................... ศาสนา ....................................... 

1.2 เลขที่บัตร ปชช. ....................................................................... ............  ออกให้ ณ ................................................................. 
    วันออกบัตร ................................................. วันหมดอายุ ............................................................ 

1.3 ที่อยู่ตามบัตร ปชช. ...................................................................... ............................................................................................ 
..................................................................................... ...........................................................................................................  

1.4 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ………………………………............................…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….… 
โทรศัพท์มือถือ  ................................................. E-mail address ………………………………………………………………………....… 

1.5 กรณีเรง่ด่วนบคุคลที่สามารถติดต่อได้  
ชื่อ – สกุล  ............................................................................................... โทรศัพท์  ......................................................... 
ความสัมพันธ์เป็น .……………………….............................................................................................……….… 

2. สถานภาพการสมรส  
 โสด      สมรส     หย่า     หม้าย  
ชื่อ - สกุล  .....................................................................................................อาชีพ  .....................................................  
โทรศัพท์ ................................................................................. 

3. ข้อมูลทั่วไป  
3.1 การเจ็บป่วยหนักหรอืโรคติดต่อร้ายแรง  
 ไม่เคย   เคย ระบุ ............................................................................................................................................... .... 

3.2 โรคประจำตัว .................................................................................................................................................................... 
3.3 เคยถูกจำคุก หรือต้องโทษทางอาญาหรือไม่  

 ไม่เคย   เคย ระบุ ....................................................................................................................................... ....... 

4. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา ชื่อ:ที่ตั้งสถานศึกษา วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก/โท เกรดเฉลี่ย:ปีที่จบ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

    

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 

    

อนุปริญญา/ปวส. 
 

    

ปริญญาตร ี
 

    

ปริญญาโท/อื่นๆ 
 

    

 เลขประจำตัวผูส้มัคร   
.................................. 

           
 

ติดรูป 
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5. ประวัติการทำงาน  
ช่วงเวลาทำงาน 

 
ชื่อ:ที่ตั้งสถานที่ทำงาน 

 
ตำแหน่ง/ลักษณะงาน 

 
เงินเดือน 

 
    
    
    
    
    

6. ความสามารถพิเศษ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ขอ้ความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากได้รับคัดเลือกเข้า
ปฏิบัติงาน ปรากฏว่าข้อความในใบสมัครและเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง โรงเรียนมีสิทธิเ์ลิกจ้าง
ข้าพเจ้า โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น 

 
       ลงชื่อ       .................................................      ผู้สมัคร 

                                                                        (..................................................)    
  วันที่ ....... เดือน  .....................พ.ศ. ............. 

 
 

 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครคัดเลือกแล้ว เอกสาร 
 ครบถ้วน 
 ไม่ครบถ้วน เพราะ .............................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
               ลงชื่อ         ......................................        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
                       (........................................................) 

 

ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบตัิ 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรบัสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ......................................................................... 
....................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ...................................... ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
               (........................................................) 


