
1 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา   

ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวชิาภาษาอังกฤษ 
................................................................................... 

 

ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ   
จากเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๕ /             
ว.๒๓  ลงวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖  และค าสั่งส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๓/ ๒๕๔๖  ลงวันที่              
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

๑. ชื่อต าแหน่งท่ี และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑ ชื่อต าแหน่ง  ครูอัตราจา้งวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน  ๑ อตัรา    
๑.๒ อัตราคา่ตอบแทนเดือนละ  35,๐๐๐ บาท    
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – พฤษภาคม ๒๕๖5  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
    ๒.๒.๑ เป็นครูผู้สอนชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers) โดยตรงจาก 
5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิซีแลนด์ 
   2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตครูชาวต่างประเทศ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
   2.2.3 มีประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมยื่น
หลักฐานหนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานศึกษาที่เคยท าการสอน 
   2.2.4 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 28-45 ปี (นับจนถึงวันที่สมัคร) 
   2.2.5 เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน 

๒.๓ ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของต าแหน่ง 
 ๒.๓.๑ ปฏิบัติหน้าทีส่อนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 20 คาบ/สัปดาห์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 

สอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒.๓.๒ สามารถผลติสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
๒.๓.3 ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. วัน เวลา และ วิธีการสมัคร 
 ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัคร (Application Form) พร้อมแนบเอกสารที่
ระบุไว้ในข้อ 7.2 ท้ายใบสมัคร (Application Form) มาที่อีเมล์ sukanyatongperm@gmail.com 
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง 25 เมษายน 2564   
 
     4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่ 26 เมษายน 
2564  เวลา 13.00 น.  ณ  บอร์ดหน้าห้องบริหารงานบุคคล  (อาคาร 1 ชั้น 2) โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต าบล-
ควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเว็บไซต์โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  www.tswittaya.ac.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยการ 
 ๑.ประเมินความสามารถในหน้าที่ต าแหน่ง วิธีสอบปฏิบัติ   ๕๐  คะแนน 

 ๒.สอบสัมภาษณ์และคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง (Portfolio)  ๕๐  คะแนน                          
โดยคณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรูท้ี่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที ่
ความสามารถ ประสบการณ์ ทว่งทีวาจา อุปนิสัย เจตคติเละบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

6. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก  
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จะด าเนินการคัดเลือก  ในวันที่  28 เมษายน 2564  เวลา ๐8.30 น.   

เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  โดยผู้ที่ผ่านการคดัเลือก

ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๖0 โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี ้
         7.๑  ผู้ที่ไดร้ับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า 
         7.๒  หากคะแนนเท่ากัน  ผู้ทีท่ าคะแนนสอบปฏิบัติได้สูงกว่า  เป็นผู้ที่ได้ล าดับดีกวา่ 

        7.๓  หากคะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์และคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งได้สูงกว่า 
เป็นผู้ที่ได้ล าดับดีกว่า 

๘.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัว 
       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และ                
ให้มารายงานตัว  ในวันที่ 30 เมษายน  2564  ณ ห้องผู้อ านวยการ  อาคาร 1 ชั้น 2  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙ เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
  
 
              (นายณัฐวุฒ ิ    รัตนอรุณ) 
                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวทิยา 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tswittaya.ac.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Dp0i-BeIRcO-yNkABf5_CUjKvltP6vNB2xLG5A6PoLxE8Rvs38BkJtXg&h=AT1J78B39qDQb3G7InodY7zInpZAbxWFTG9aGduUq1JMArattQ5L90_0V_x8-ue1DkFANsEOG2EZf0Rh8dfSJvfHgbyhh3eE2Gvd64J02q3-QI5qPqEUIs8rIqiBV2xz_pjXlw
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Application Form for Teaching English 
Thungsongwittaya School 

ใบสมัครครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ  
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร (Personal Details) 
    1.1 ชื่อ (Name) นาย/นาง/นางสาว (Mr. /Miss/Mrs.) ………………………………………………………… 
         ชื่อสกุล (Family name) ……………………………………………………………………………………………….. 
         ชื่อเล่น (Nick name) ………………………….        วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)……………………… 
         อายุ(Age)……….. ปี(years) น ้าหนัก(Weight)……………….กก.(kg.)ส่วนสูง (Height)…………… ซม(cm.) 
         สัญชาต ิ(Nationality) …………………………………………. เชื อชาติ (Race) …………………………………… 
         ศาสนา (Religion) …………………………………………………. หมู่โลหิต (Blood group) ……………………….. 
    1.2 หนังสือเดินทางหมายเลข (Passport No.) ………………………………………………………………………………… 
         ออกให้ ณ (Issued at) ……………………………………..… เมือง (City) ……………………………………………….. 
         วันที่ออก(Issue date) ………………………………………… วันหมดอายุ (Expiry date) …………………………. 
    1.3 ภูมิล้าเนาเลขที่ (Home town address) ………………………………………………………………………………….. 
    1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ (Present address) …………………………………………………………………………………… 
         .............................................................................. โทรศพัท(์Telephone no.)………………………………… 
         มือถือ (Mobile ) ………………………………………………………………….. 
    1.5 กรณีเร่งด่วนบุคคลที่สามารถติดตอ่ได้ (Personal to be contacted in case of emergency)  
         1.5.1 ชื่อ-สกุล (Name-Family name) ………………………………………………………………………………….. 
         ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
         โทรศัพท(์ Telephone no.)…………………………… ความสัมพันธ์เป็น(Relationship) ………….………….. 
         

         1.5.2 ชื่อ-สกุล (Name-Family name) …………………………………………………………………………………….. 
         ที่อยู่ (Address) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
         โทรศัพท(์ Telephone no.)…………………………… ความสัมพันธ์เป็น(Relationship) ………….………….. 
 
2. สถานภาพการสมรส (Marital Status)  
     โสด (Single)       สมรส  (Married)      หย่า (Divorced)     แยกกันอยู่ (Separated) 
   จ้านวนบุตร (Number of children) ……………………. ชาย(Male)  ……………… หญิง (Female) …………….. 
   ชื่อ-สกุลคู่สมรส (Name of Spouse) ………………………………………………………………………………………………..    
   อาย ุ(Age) …………………….. อาชีพ (Career) ……………………………………………………..………………………………. 
   สถานที่ท้างาน(Present Employment) ….……………………………………………………………………………………….. 
   โทรศพัท์ (Telephone no.)…………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
 

        
        photo 
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3. ข้อมูลทั่วไป (General Data) 
    3.1 การเจ็บป่วยหนัก หรือโรคติดต่อรา้ยแรง (Have you ever been seriously ill or contacted with 
contagious diseases?  

 ไม่เคย  (No)       เคย  (Yes, explain fully)  ………………………………………… 
    3.2 โรคประจา้ตวั (Any physical disability or handicapped)……………………………………………………… 
    3.3 เคยถูกจ้าคุก หรอืต้องโทษทางอาญาหรอืไม่ (have you ever been arrested, taken into 
custody, held for investigation or questioning or charged by any law enforcement authority?) 

     ไม่เคย  (No)       เคย  (Yes, explain fully)  ………………………………………… 
    3.4 เคยถูกให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างหรือไม ่(Have you ever been discharged from employment 
for any reason?) 

 ไม่เคย  (No)       เคย  (Yes, explain fully)  ………………………………………… 
    3.5 งานอดิเรก (Hobbies) …………………………………………………………………………………………. 
 
4. ประวัติการศึกษา (Education Background)  
ระดับการศึกษา 

(Education 
Level) 

ชื่อ/ที่ตั งสถานศึกษา 
(Institute Name 
and Address) 

วุฒิที่ได้รับ 
(Certificate/Deg

ree) 

วิชาเอก/โท 
(Major/Minor) 

เกรดเฉลี่ย 
(GPA) 

ปีทีจบ 
(Graduated 

Year) 
อนุปริญญา/ปวส. 
(Diploma/Higher 

Vocational) 

     

ปริญญาตร ี
(Bachelor 
Degree) 

     

ปริญญาโท/อื่นๆ 
(Master 

Degree/Others) 
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5. ประวัติการฝึกอบรม (Training Courses) 
 

ชื่อหลักสูตร 
(Course) 

สถาบัน 
(Institute name) 

ระยะเวลา 
(Duration) 

ปี พ.ศ. 
(Year) 

สถานที่ 
(Location) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
6. ประวัติการท างานจนถึงปัจจุบัน (Previous Employment) 
ชื่อ/ที่ตั งสถานที่ทาน 

(Name and 
Address of 
Workplace) 

 

ระยะเวลา 
(Period of 

Employment) 

ต้าแหน่ง 
(Position) 

หน้าที่และความ
รับผิดชอบ (Duty 
& Responsibility) 

สาเหตุที่ออก 
(Reason for 

Leaving) 
จาก 

(From) 
ถึง 

 (To) 
      
      
      
      
      
      

 
6.1 ที่ท้างานปัจจุบัน (Present Employment) ……………………………………………………………………………..……… 
บุคคลอ้างอิง (Referent Person)………………………..………………………… โทรศัพท ์(Tel.) …………….………………. 
ต้าแหน่งปัจจุบัน (Current position)………………………….………เข้างานเมื่อ (Date joined)……………………….…. 
ลักษณะของงานที่ท้า (Brief of job Description) …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
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7. ความสามารถพิเศษ (Talent) 
   7.1 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Computer ability) ………………………………………………………………… 
        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไดด้ี (Program) ……………………………………………………………………….. 
   7.2 ความสามารถทางด้านกีฬา (Sporting ability) ………………………………………………………………………. 
   7.3 ความสามารถทางด้านดนตรี/นาฏศิลป ์(Musical/Drama ability) ……………………………………………. 
   7.4 ความสามารถอื่นๆ (Other: explain fully) ............................................................................................ 
        .................................................................................................................................................................. 
 
8. ต าแหน่งและเงินเดือน (Position and salary)  
   8.1 เหตุผลที่มาสมัคร (Reason of application) ……………………………………………………………………………. 
   8.2 หลักฐานที่แนบมาในใบสมัคร(Documentation attached with Application Form)  
         A copy of transcript, degree and manuscript 
         A copy of passport and Visa 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) 
         A recent for formal photos (1.5 inches, not more than 6 months) 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความดังกล่าวทั งหมดในใบสมัครนี เป็นความจริงทกุประการ หากหลังจาก
โรงเรียนจ้างเข้ามาทา้งาน ปรากฏข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นา้มาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็น
ความจริง โรงเรียนมีสิทธิเ์ลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายเงนิชดเชย หรือค่าเสียหายใดใดทั งสิ นI 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 (Applicant’s Signature) ………………………………………………………….. 
                                      (………………………………………………………………………) 
                                      ………………../………………………../………………………… 

                                     วันที(่date)/เดือน(Month)/ปี(Year) 
 
 


