
                               
 
  
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต  1 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  

ต าแหน่ง ครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
------------------------- 

 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1  มีควำมประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำท่ีสอนวิชำภำษำอังกฤษ โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพศักยภำพครูสู่ศตวรรษ  ท่ี 21 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 อำศัยอ ำนำจค ำส่ังคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี 1340/2560  ลงวันท่ี 24 สิงหำคม  2560  เรื่อง  มอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำร                 
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  ด่วนท่ีสุด   
ท่ี ศธ 04289/ ว 66 ลงวันท่ี 27 มกรำคม 2565  เรื่อง โอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 เพื่อเป็นค่ำจ้ำงครูผู้สอนภำษำอังกฤษ  ในโรงเรียนคุณภำพ และโรงเรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอนชำวต่ำงชำติ 
หรือครูผู้สอนชำวไทยเพื่อสอนวิชำภำษำอังกฤษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
     1.1  ต ำแหน่ง ครูผู้สอนชำวต่ำงชำติ หรือครูผู้สอนชำวไทย  เพื่อสอนวิชำภำษำอังกฤษ  
จ ำนวน  1  อัตรำ 
 1.2  ปฏิบัติหน้ำท่ี ณ โรงเรียนอนุบำลค้อวัง  อ ำเภอค้อวัง 
 2. อัตราค่าจ้าง  
  2.1 ต ำแหน่งครูผู้สอนภำษำอังกฤษ  อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 30,000 บำท/คน/เดือน 
  2.2 ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี 1  มิถุนำยน  2565 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน 2565  
(4 เดือน) 
 3. เกณฑ์คุณสมบัติครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย   

    3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย  
 คุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. อำยุไม่ต่ ำกว่ำ  20 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ำยกำรรับสมัคร) 
  2. ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2546         
   (1) เป็นผู้มีควำมประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (2) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
   (3) เคยต้องโทษจ ำคุกในคดีท่ีคุรุสภำเห็นว่ำอำจน ำมำซึ่งควำมเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแห่ง
วิชำชีพ 
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  3. เป็นเจ้ำของภำษำโดยตรงจำก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหรำชอำณำจักร 
(อังกฤษ เวลล์ ไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือเป็น                     
ชำวต่ำงประเทศท่ีใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ีสอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกำใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ 
ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 
  4. กรณีครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติไม่ใช่เจ้ำของภำษำ (Non-Native Speakers) หรือ 
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษชำวไทย ต้องจบกำรศึกษำขั้นต่ ำในระดับปริญญำตรี มีผลกำรทดสอบวัดระดับ
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 4 ทักษะ ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ และมี
มำตรฐำนควำมรู้ ดังนี้ 
   4.1 มีควำมรู้ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำนควำมรู้ ท่ีคณะกรรมกำรคุรุสภำ
ก ำหนด 
   4.2 มีวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ สำขำวิชำใดก็ได้ 
   4.3 กรณีท่ีมีวุฒิปริญญำอื่นสำขำวิชำอื่นๆ ท่ีไม่ใช่สำขำด้ำนกำรศึกษำ ต้องมีคุณวุฒิอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    4.3.1 ประกำศนียบัตรบัณฑิตวิชำชีพครู TEFL จำกมหำวิทยำลัยท่ีใช้เวลำศึกษำ                    
ไม่น้อยกว่ำ 120 ช่ัวโมง 
    4.3.2 ผลคะแนน TKT Module 1,2,3 และ  YL ไม่น้อยกว่ ำ Band-3 ส ำหรับ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ  
    4.3.3 ผลคะแนน TKT Module 1,2,3 และ CLIL ไม่น้อยกว่ำ Band-3 ส ำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ  
    4.3.4 Trinity TESOL Level 5 Certificate  
    4.3.5 CELT-P ส ำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษำ หรือ CELT-S ส ำหรับครูสอน
ระดับมัธยมศึกษำ  
    4.3.6 CELTA 
  5. เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยได้ 
หมายเหตุ  เงื่อนไขของครูผู้สอนชาวต่างชาติที่พึงประสงค์ 
 1. ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นครูผู้สอนทักษะกำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูด และกำรเขียนในวิชำภำษำอังกฤษ                      
เป็นเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ 
 2. สอนภำษำอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ในระดับประถมศึกษำ และ/หรือมัธยมศึกษำ 
 3. ปฏิบัติหน้ำท่ีสอน 5 วันท ำกำรตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 07.30 – 16.30 น. 
 4. ปฏิบัติหน้ำท่ีสอนอย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ 
 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีสอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่ำงชำติเป็นครูผู้สอนหลัก 
 6. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรสอนส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสัปดำห์ 
 7. ยินดีเป็นวิทยำกรในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษแก่ครูไทยท้ังในและนอกโรงเรียน                   
เมื่อโรงเรียนจัดกำรอบรมขึ้น 
 8. ร่วมปฏิบัติหน้ำท่ีกับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และกิจกรรม
อื่นๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  
 9. ยินดีร่วมทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
 10. มีควำมสำมำรถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถำนกำรณ์ท ำงำน มีควำมเป็นมิตร สุภำพ ต่อเพื่อน
ร่วมงำน           
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 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ท่ีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ช้ัน 3 ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1 ระหว่ำงวันท่ี 22–28 พฤษภำคม 2565 เวลำ 08.30-16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  
 

 5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมวันสมัคร 
   เอกสำรทุกรำยกำรให้มีฉบับจริง และส ำเนำภำพถ่ำย 1 ชุด (รับรองส ำเนำถูกต้องด้วยตนเอง) 

5.1 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  จ ำนวน  1  ฉบับ  (ถ้ำมี)  กรณีครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
ชำวต่ำงชำติต้องยื่นใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู จ ำนวน  1  ฉบับ ท้ังนี้ เอกสำรท่ีท ำขึ้นเป็นภำษำต่ำงประเทศ
ให้ผู้สมัครจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทย พร้อมกำรรับรองควำมถูกต้องขอค ำแปลเป็นภำษำไทย 

5.2 ปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิต้องระบุช่ือปริญญำ 
บัตรและสำขำวิชำเอกสำขำวิชำเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่ำ “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่ำงรอกำร
อนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญำบัตรไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกฯ วันสุดท้ำย ท้ังนี้ 
เอกสำรท่ีท ำขึ้นเป็นภำษำต่ำงประเทศให้ผู้สมัครจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทย พร้อมกำรรับรองควำมถูกต้อง            
ขอค ำแปลเป็นภำษำไทย 
   5.3 ส ำเนำแสดงผลกำรเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีแสดงว่ำเป็นผู้มี             
วุฒิกำรศึกษำ ตรงกับต ำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติภำยในวันท่ีปิดรับสมัคร                   
ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน  1  ฉบับ ท้ังนี้ เอกสำรท่ีท ำขึ้นเป็นภำษำต่ำงประเทศให้ผู้สมัครจัดท ำค ำแปล                  
เป็นภำษำไทย พร้อมกำรรับรองควำมถูกต้องขอค ำแปลเป็นภำษำไทย 

5.4 ผลกำรทดสอบวัดระดับควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ 4 ทักษะ ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR   
ในระดับ B2 ขึ้นไป หรือเทียบเท่ำ 

5.5  แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)  จ ำนวน 5  แฟ้ม 
5.6  หนังสือเดินทำง และบัตรประจ ำตัว 
5.7  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีชำวไทย) 
5.8  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและแว่นตำด ำ  ขนำด  1  x 1.5 นิ้ว  ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

และถ่ำยครั้งเดียวกัน  จ ำนวน  3  รูป 
5.9  ใบรับรองแพทย์ ท่ีออกให้โดยแพทย์ในสถำนพยำบำลของรัฐ ท่ีออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) 

  5.10 หลักฐำนอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ส ำเนำหนังสือส ำคัญกำรเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล 
  

 6. วิธีการคัดเลือก 
  6.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
   - โดยประเมินผลงำน (Portfolio)      คะแนน  50 คะแนน 
   - โดยวิธีสัมภำษณ์      คะแนน  50 คะแนน 
  6.2 กรณีท่ีมีผู้สมัครชำวต่ำงชำติท่ีมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก ำหนด จะพิจำรณำเป็นล ำดับ
แรกตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงครูผู้สอนชำวต่ำงชำติ 
                      เกณฑ์ประเมินตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้ 
 

7. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
    7.1  ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียน  จ ำนวน 200 บำท 
    7.2  เมื่อได้ยื่นใบสมัครสอบและได้ออกใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมกำรสอบแล้วจะไม่คืนเงิน 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับสมัครไม่ว่ำกรณีใด ๆ  
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 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
      ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี 29  พฤษภำคม 2565 ณ  ส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1  และทำงเว็ปไซต์  http://www.yst1.go.th  
  

 9. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือก  ในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565  ต้ังแต่เวลำ  10.00  น. เป็นต้นไป 
จนกว่ำจะแล้วเสร็จ  ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1  รำยละเอียด ตำมตำรำง ดังนี้ 
 
. 

วัน/เวลา การคัดเลือก คะแนน 
30 พฤษภำคม  2565 
10.00 น. เป็นต้นไป 

แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
สอบสัมภำษณ์ โดยพิจำรณำจำก 
    - ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ 
    - บุคลิกภำพและท่วงทีวำจำ 
    - วุฒิภำวะทำงอำรมณ์และปฏิภำณไหวพริบ 
    - ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติในกำรบริกำร 
    - ผลงำนและประสบกำรณ์กำรท ำงำน     

  50 คะแนน 
  50 คะแนน 

รวม 100 
 

 10. เกณฑ์การตัดสิน 
      10.1 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ตำมวิธีกำรคัดเลือกฯ                    
ท่ีก ำหนด 
  10.2 จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเฉพำะผู้ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด เรียงล ำดับคะแนน                        
จำกผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดลงมำตำมล ำดับ  
  กรณีท่ีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ในล ำดับ                  
ท่ีดีกว่ำ 
 

 11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
      ประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 และทำงเว็ปไซต์ http://www.yst1.go.th  โดยข้ึนบัญชีไว้ 2 ปี นับแต่
วันประกำศผลกำรคัดเลือก  หรือเมื่อส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 ส่ังเปล่ียนแปลง
เป็นอย่ำงอื่น  
 12. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี                      
เม่ือผู้นั้น มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  12.1 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัว 
  12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรส่ังจ้ำง 
  12.3 ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรส่ังจ้ำงในวันเวลำท่ีก ำหนด 
  12.4 ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ตำมก ำหนดเวลำกำรส่ังจ้ำง  
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 13. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
  13.1 กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไปท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรกจะใช้กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
และขึ้นบัญชีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 จึงเป็นหน้ำท่ีของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ท่ีจะต้องทรำบจำกกำรประกำศขึ้นบัญชี ส ำหรับกำรเรียกตัวครั้งต่อๆไป จะมีหนังสือเรียก ตัวตำมล ำดับท่ีขึ้น
บัญชีไว้ โดยทำงจดหมำยลงทะเบียนหรือประสำนทำงโทรศัพท์ตำมท่ีระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ท้ังนี้ ในวันท่ี
จัดท ำสัญญำจ้ำงผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงของหน่วยงำนใดๆ ผู้ท่ีไม่ไปรำยงำนตัวและ
ท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรส่ังจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ภำยหลังมิได้ 
  13.2 เมื่อส้ินปีงบประมำณ หำกได้รับงบประมำณกำรจ้ำงต่อเนื่องจะด ำเนินกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน หำกผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจึงจัดท ำสัญญำจ้ำงต่อเนื่อง 
  13.3 กรณีตรวจพบภำยหลังว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร จะไม่ได้รับ
กำรจ้ำงหรือบอกเลิกสัญญำจ้ำงแล้วแต่กรณี โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ  

  อนึ่ง  กำรจ้ำงอัตรำจ้ำงดังกล่ำวถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว ไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน ำไปสู่
กำรบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นอย่ำงอื่น  ต้องด ำเนินกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  ตำมหลักเกณฑ์  
วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1 ก ำหนด 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ประกำศ  ณ  วันท่ี  12  พฤษภำคม  พ.ศ. 2565 

                                      
                             (นำยขวัญเรือน  แสบงบำล) 

                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร  เขต 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเปน็จ้างเหมาบริการรายเดือน  
ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

(แนบท้ำยประกำศ ลงวันท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565)  
................................................ 

 
ประกำศรับสมัคร      วันท่ี   12   พฤษภำคม  2565 
 
รับสมัคร      วันท่ี  22-28   พฤษภำคม  2565  
       (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)  
 
ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก   ภำยในวันท่ี  29 พฤษภำคม  2565  
 
ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยประเมิน ประวัติ ควำมรู้ ประสบกำรณ์  
และผลงำนส ำคัญและสัมภำษณ์    ในวันท่ี   31   พฤษภำคม  2565  
 
ประกำศผลกำรคัดเลือก     ภำยในวันท่ี  31   พฤษภำคม  2565 
 
รำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำง    ภำยในวันท่ี  1  มิถุนำยน     2565  
 
ระยะเวลำกำรจ้ำง      วันท่ี   1 – 30 มิถุนำยน    2565 
 

............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  

รายละเอียดประกอบการประเมิน ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์   50 คะแนน) 
 

ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัว  กำรศึกษำ  10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรตอบค ำตอบค ำถำมเกี่ยวกับ  

ประวัติส่วนตัว  และประวัติกำรศึกษำ  
ประสบกำรณ์  และควำมสำมำรถพิเศษ 
 

2 บุคลิกภำพ และท่วงทีวำจำ 10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรแต่งกำย กริยำ ท่ำทำง ท่วงที 
วำจำ มำรยำท และกำรส่ือสำร 
 

3 วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ 
และปฏิภำณไหวพริบ  

10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำม  กำรส่ือสำร   
กำรแสดงออกทำงอำรมณ์  ควำมเช่ือมั่นในตนเอง            
ควำมมั่นคงทำงจิตใจ  พร้อมท่ีจะเผชิญกับ 
สถำนกำรณ์  และตอบสนองอย่ำงสร้ำงสรรค์  
ตำมควำมสำมำรถ  กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
สำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ  อย่ำงมีเหตุผล 
 

4 ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
เจตคติในกำรบริกำร 

10 คะแนน พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม โดยมี
หลักคิดและวิธีกำรแก้ปัญหำในเชิงบวก และ
สำมำรถอธิบำยหลักคิด  และวิธีแก้ปัญหำนั้น               
ให้เป็นที่ยอมรับได้ 
 

5. 
 

ผลงำนและประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน  
 
 
 
 

10 คะแนน พิจำรณำผลงำนและประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  
รายละเอียดประกอบการประเมิน  กรณีชาวไทย 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน (50 คะแนน) 
ท่ี องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่ำคะแนน กรอบกำรพิจำรณำ 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

1. ระดับปริญญำเอก 
2. ระดับปริญญำโท 
3. ป.บัญฑิต/ปริญญำตรี หลักสูตร 5 ปี  
4. ระดับปริญญำตร ีหลักสูตร 4 ปี  

(10 คะแนน) 
10 
9 
7 
5 

พิจำรณำจำกระดับ
กำรศึกษำสูงสุด ท่ี ก.ค.ศ. 
รับรอง เพียงระดับเดียว 

2 ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ 
1. ระดับ c2 
1. ระดับ c1  
2. ระดับ B2 
 
 

(10 คะแนน) 
 

10 
7 
5 

พิจำรณำจำกหนังสือรับรอง 
ตำมกรอบมำตรฐำน CEFR 

 

3 
 
 
 

ประสบการณ์ด้านการสอน 
1. 3 ปี ขึ้นไป  
2. 2 ปี  
3. 1 ปี 
4. ไม่มีประสบกำรณ์  

(10 คะแนน) 
10  
8 
6 
4 

พิจำรณำจำกหนังสือรับรอง
ประสบกำรณ์หรืออื่นๆ  

4                                                                                                                                       มีผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือนักเรียน  
 1. ระดับกระทรวง/กรม/ภำค/เขตตรวจรำชกำร 
 2. ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/มหำวิทยำลัย 
 4. ระดับอ ำเภอ หรือระดับเครอืข่ำย/ศูนย์พัฒนำ
กำรศึกษำ/สถำนศึกษำ  
5. ไม่มี 

(10 คะแนน) 
10 
8 
6 
 

4 
 

พิจำรณำจำก
ประกำศนียบัตรหรือ
หลักฐำนท่ีได้รับรำงวัล/
ผลงำนของหน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ระดับสูงสุด  
ย้อนหลัง 3 ปี นับถึง 
วันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร
เข้ำรับกำรคัดเลือก 

5 ภูมิล าเนา 
1. ชำวไทยอยู่ในจังหวัดยโสธร 
2. ชำวไทยอยูน่อกพื้นท่ีจังหวัดยโสธร 
 

(10 คะแนน) 
10 
8 
 

 

พิจำรณำจำกกำรอำศัยอยู่
ในภูมิล ำเนำนั้น ได้แก่  
สถำนท่ีเกิด  หรือมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำนไม่น้อยกว่ำ  
6 เดือน 

 
 


