
 
 
 

ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ์ 
เร่ือง รับสมคัรคดัเลือกครูอตัราจา้งชัว่คราว สอนภาษาองักฤษ (ครูชาวต่างชาติ) 

สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 
................................................ 

ดว้ยโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38  
มีความประสงคจ์ะรับสมคัรครูอตัราจา้งชัว่คราว ต  าแหน่งครูผูส้อนภาษาองักฤษ (ชาวต่างชาติ)  อาศยัอ านาจ
ตามค าสัง่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม ค  าสัง่ที่  29/2546  สัง่  ณ  วนัที่  8  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546   เร่ือง  มอบอ านาจปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพือ่ 
จดัจา้งเป็นครูอตัราจา้ง โดยใชเ้งินนอกงบประมาณ  ประเภท  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
1. ช่ืองานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง  

1.1  ช่ืองานจ้าง  
ครูอตัราจา้งชัว่คราว ครูผูส้อนภาษาองักฤษ (ชาวต่างชาติ)  2  อตัรา  

1.2  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  
1.2.1  ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และ 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน 22 ชัว่โมง/สปัดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ดว้ยวธีิการที่หลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  

1.2.2  ปฏิบติังานพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคโ์ดยการจดัอบรมสัง่สอนและ 
จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

1.2.3  ปฏิบติัตามรายละเอียดของสญัญาจา้งเม่ือไดรั้บการจา้งอยา่งเคร่งครัด  
1.2.4  ปฏิบตัิงานสอนแบบเตม็เวลา (Full time)  
1.2.5  ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย  

1.3  อัตราค่าจ้าง  
1.3.1 เงินเดือน ๆ ละ  ตามขอ้ตกลงก่อนการท าสญัญาจา้ง ตลอดสญัญาจา้ง 

 
 
 
  



1.4  ระยะเวลาการจ้าง  
๑.๔.๑ ปีการศึกษา 2562  

ช่วงที่หน่ึง  ตั้งแต่วนัที่  2  พฤษภาคม  2562 – 30  กนัยายน  2562  
ช่วงที่สอง  ตั้งแต่วนัที่  1  พฤศจิกายน  2562 - 28 กุมภาพนัธ ์2563  

2.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติครูชาวต่างชาติ 
 2.1   เป็นเจา้ของภาษา หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง 

2.2  ในกรณีชาวต่างชาติที่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาที่สอง ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดรั้บการศึกษาในประเทศที่
ใชภ้าษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่  1 ปี  หรือมีผลการสอบวดัความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ TOEIC(650) , 
TOEFL(550) คะแนนขึ้นไป/การสอนภาษาองักฤษจากสถาบนัที่เช่ือถือได ้

2.3  เพศชาย/หญิง อายรุะหวา่ง 23 - 45  ปี เป็นผูมี้หลกัฐานประจ าตวัที่สามารถตรวจสอบได ้
เช่น หนงัสือเดินทาง บตัรประจ าตวั 
 2.4  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีหลกัฐานแสดงจากสถาบนัที่เช่ือถือได ้
 2.5  มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนงัสืออนุญาตปฏิบตัิการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ โดยใชห้ลกัเกณฑข์องคุรุสภา 

2.5   เป็นผูท้ี่มีความประพฤติดี  มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี และบุคลิกลกัษณะเหมาะสมกบัอาชีพครู  
2.6  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุด เวน้แต่ความผดิที่ไดก้ระท าโดยประมาท

หรือ ความผดิลหุโทษ  
2.7  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
2.8  ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนด  
2.9  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลกัษณะโรคตามที่ ก.พ. ก าหนด  

3.  การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัรขอรับและยืน่ใบสมคัรไดท้ี่โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ 97  หมู่ 6   

ต าบลคลองตาล  อ าเภอศรีส าโรง  จงัหวดัสุโขทยั  ตั้งแต่วนัที่ 13  มีนาคม  2562 – 19  มีนาคม  2562   
(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โทรศพัท ์055 – 682538  

3.2 หลักฐานการสมัคร 
3.2.1  หลกัฐานวฒิุการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดบัปริญญาตรี  
3.2.2  หนงัสือเดินทางและบตัรประจ าตวั  
3.2.3  หลกัฐานแสดงผลการวดัความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ/การสอน 

ภาษาองักฤษจากสถาบนัที่เช่ือถือได ้ 
3.2.4 รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตา ขนาด 1 x 1.5 น้ิว  

ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จ  านวน 2 รูป  



3.2.5 ใบรับรองแพทยซ่ึ์งออกใหไ้ม่เกิน  1  เดือน  
3.2.6 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนงัสืออนุญาตปฏิบตัิการสอนโดย

ไม่มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ โดยใชห้ลกัเกณฑข์องคุรุสภา  จ  านวน 1 ฉบบั (ถา้มี)  
3.2.7 หลกัฐานอ่ืน ๆ  เช่น หนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือสกุล (ถา้มี) 

เอกสารหลกัฐานทุกรายการใหมี้ฉบบัจริงและส าเนาภาพถ่าย จ  านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา 
ถูกตอ้งทุกฉบบั)  

4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการคดัเลือก  
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธรั์บการคดัเลือก ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ในวนัที่  20   มีนาคม 2562 

และ www.ssr.ac.th  
5. การพิจารณาคดัเลือก  

5.1 ก าหนดการพจิารณาคดัเลือก ในวนัที่  22  มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นตน้ไปโดยใช้
วธีิดงัต่อไปน้ี  

5.1.1  สมัภาษณ์  
5.1.2  สาธิตการสอน  

5.2  ประกาศผลการพจิารณาคดัเลือก ประกาศผลการพจิารณาคดัเลือกวนัที่  25  มีนาคม  2562   
5.3  ผลการพจิารณาคดัเลือก  

ผลการคดัเลือกเรียงตามล าดบัคะแนน โดยผลการคดัเลือกของคณะกรรมการพจิารณา 
คดัเลือกถือเป็นที่ส้ินสุด  
6. การท าสัญญาจ้าง  

ท าสญัญาจา้งผูผ้า่นการพจิารณาคดัเลือก ณ โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์ ในวนัที่  2  พฤษภาคม 
2562 และ เร่ิมปฏิบติังานช่วงแรกตั้งแต่วนัที่  7 พฤษภาคม 2562 – 30 กนัยายน 2562 และช่วงที่สอง   
วนัที่  1  พฤศจิกายน  2562 – 28 กุมภาพนัธ ์2563  

อน่ึง หากตรวจสอบพบภายหลงัจากการท าสญัญาจา้งแลว้ ปรากฏวา่ผูผ้า่นการพจิารณาคดัเลือก เป็น
ผูข้าดคุณสมบติัผูว้า่จา้งสามารถบอกเลิกสญัญาจา้ง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และผูรั้บจา้งไม่มีสิทธ ์
เรียกร้องสิทธใ์ด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ประกาศ ณ วนัที่  6  มีนาคม  2562 

         

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถมัภ ์

  

http://www.ssr.ac.th/


 
 
 
 

 
  Srisamrongchanupatham School Announces: 

Srisamrongchanupatham School is in need of qualified native English speaking teachers to 
teach English subjects to Thai students at Srisamrongchanupatham School from Secondary 
school. M.1 - M.6. 2 teachers in this academic year will start school on May 2nd, 2019. 

1. Qualifications of foreign teacher to work at Srisamrongchanupatham School : 
1.1 Native English speaker from US, UK, Canada, New Zealand, Australia or Non native 

speaker using English for second language. 
1.2  Male / Female age 23 – 45 years old 
1.3 Graduated in Bachelors Degree or equivalent or related field 
1.4 Have certificate of Thai Culture training course. / The teachers' Council of 

Thailand (Kurusapha) 
1.5 Teaching qualifications and experience is in advantage. 
1.6 Be able to have a full time job at school. 
1.7 Good character & human relationship and good service mind. 

2. Documents needed to apply 
2.1  One photocopy of passport and last stamp or ID card. 
2.2  One photocopy of Certificate of your degree and transcript of records 
2.3  Two  photographs (one-inch size) taken not later than six months  
2.4  One photocopy of Teacher License 
2.5 TOEIC(650), TEFL(550) certificate  
2.6 Other documents (i.e. change of status, marriage contract) 
We offer 2 semesters contract.  The salary is negotiable. The successful candidate 

shall be responsible for visa, Medical certificate, teacher license and teaching experience. 

3. Date of application 
 3.1  Apply on 13th March 2019 to 19th March  2019 in office time Monday to 
Friday at Foreign Language Department, The first Building,Srisamrongchanupatham School, 
97 Moo 6, TambonKlongtan, Sisamrong District, ,Sukhothai 64120. Tel. 055682538 
  



 3.2  Qualified name of candidate on 20th March 2019 
 3.3  Interview ฿ Micro teaching in 22nd  March  2019 
 3.4  Results on 25th March 2019 will be posted at the Foreign Language Department 
or on website  www.ssr.ac.th 

4. The school will hire the qualified competence and quality teacher.  
5. School will make the contract between teacher and school on 2nd  May, 2019.  
6. Start to work at Srisamrongchanupatham School on 7th May, 2019. 

 
 
 
 

(Mr.MontreeKongchareon) 
Director, Srisamrongchanupatham School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssr.ac.th/


Application Form for Teaching Foreign Language 
แบบฟอร์มใบสมคัรสอนภาษาตา่งประเทศ 

Part 1: For Foreign Teacher สว่นท่ี 1 ส าหรับผู้สมคัรชาวตา่งชาติ 
 

1. Name ช่ือ………………………………….............. Surname นามสกลุ………………………………………… 
2. Sex :Male เพศชาย Female เพศหญิง 
3. Date of birth เกิดวนัท่ี……………………..Place of birth สถานท่ีเกิด …………………….Age อาย.ุ............. 
4. Marital status สถานภาพสมรสSingle    Married  Divorce  Widow/Widower 
5. Nationality สญัชาต…ิ………………………………………………………………………………………………. 
6. Passport Number หมายเลขพาสปอร์ต......................................ออกให้โดย Authority....................................    
   Date of issue วนัท่ีออก...................................................Date of expiry วนัหมดอาย.ุ...................................... 
7. Home address ท่ีอยู่ตามพาสปอร์ต 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Address in Thailand....................................................................................................................................  
Tel : ....................................................................E-mail Address: ……………………………………………..  
9. Education: การศกึษา 

Name of institution Add place of study 
ช่ือสถาบนัและสถานท่ี 

Major field of study 
สาขาวชิาเอก 

Years of 
graduation ปี
ท่ีจบศกึษา 

Degree 
วฒุิ 

    
    
    
    

10. Employment ประสบการณ์ในการท างาน 
Name of Institution   From    To 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Expected Salary…………………………………………………………………………………………………… 
12. Medical, or other personal considerations: สขุภาพและเง่ือนไขทางสขุภาพ (ท่ีต้องการให้ผู้ อ่ืนทราบเพ่ือดแูล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. English Language Ability (range from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ความสามารถทางภาษา 
 ระบใุนช่วง 5 ระดบัเทียบเคียงเจ้าของภาษา 
reading.........  listening comprehension...............  writing................  speaking................. 
14. Reference :ผู้ รับรอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. Date of Application วนัท่ีสมคัร....................................Applicant's Signature ลงช่ือ……………………………….. 
 

Photograph 


