
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) 

................................................ 
ด้วย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  อาศัยอ านาจ
ตามค าสั่ ง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม ค าสั่ งที่   29/2546  สั่ ง  ณ  วันที่                               
8  กรกฎาคม พ.ศ. 2546   เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณ  ประเภท  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
1. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง  

1.1  ชื่องานจ้าง  
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  1  อัตรา  

1.2  ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  
 1.2.1  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไม่เกิน 25 ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.2.2  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1.2.3  ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด  
1.2.4  ปฏิบัติงานสอนแบบเต็มเวลา (Full time)  
1.2.5  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

1.3  อัตราค่าจ้าง  
เงินเดือน ๆ ละ  19,000 บาท 

  1.4  ระยะเวลาการจ้าง  
ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน  2566 

2.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติครูชาวต่างชาติ 
 2.1   เป็นเจ้าของภาษา หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

2.2  ในกรณีชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า  1 ปี  หรือมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC(650) , 
TOEFL(550) คะแนนขึ้นไป/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

2.3  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25  ปี ขึ้นไป เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ 
เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
 2.4  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 



 2.5  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 

2.5   เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับอาชีพครู  
2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือ ความผิดลหุโทษ  
2.7  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.8  ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด  
2.9  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. ก าหนด  

3.  การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หรือส่งใบสมัครพร้อม Resume ได้ที่ Email:siwan2sk@gmail.com  
ตั้งแต่วันที่ ๒1 – ๒8 เมษายน 256๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. โทรศัพท์ 074-256117  

3.2 หลักฐานการสมัคร 
3.2.1  หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี  
3.2.2  หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว  
3.2.3  หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน 

ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้  
3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  

ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป  
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
3.2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่

มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา  จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
3.2.7 หลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)เอกสารหลักฐานทุก

รายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  
4. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการคัดเลือก ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ในวันที ่ 29 เมษายน 2565   
5. การพิจารณาคัดเลือก  

5.1 ก าหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่  23 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปโดย
ใช้วิธีดังต่อไปนี้  

5.1.1  สัมภาษณ์  
5.1.2  สาธิตการสอน  

5.2  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกวันที่  1 พฤษภาคม  256๕ 
ผ่านทาง เว็ปไซด์ของโรงเรียน  www.swr2.ac.th 

5.3  ผลการพิจารณาคัดเลือก  
ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณา 

คัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  
 



6. การท าสัญญาจ้าง  
ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  ในวันที่ ๒  พฤษภาคม 

2565 และ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  ๒ พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2566  
อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังจากการท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็น

ผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือนเมษายน พ.ศ ๒๕๖๕ 
  

 

      (นายวิรัช  ชูสิน) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Application Form for Teaching Foreign Language 
แบบฟอร์มใบสมัครสอนภาษาต่างประเทศ 

Part 1: For Foreign Teacher ส่วนที่ 1 ส าหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ 
 
1. Name ชื่อ………………………………….............. Surname นามสกุล………………………………………… 
2. Sex :Male เพศชาย Female เพศหญิง 
3. Date of birth เกิดวันที่……………………..Place of birth สถานที่เกิด …………………….Age อายุ.............. 
4. Marital status สถานภาพสมรสSingle    Married  Divorce  Widow/Widower 
5. Nationality สัญชาติ…………………………………………………………………………………………………. 
6. Passport Number หมายเลขพาสปอร์ต......................................ออกให้โดย 

Authority....................................    
   Date of issue วันที่ออก...................................................Date of expiry วันหมดอายุ................................. 
7. Home address ที่อยู่ตามพาสปอร์ต 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Address in Thailand....................................................................................................................................  
Tel : ....................................................................E-mail Address: ……………………………………………..  
9. Education: การศึกษา 
Name of institution Add place of 

study 
ชื่อสถาบันและสถานที่ 

Major field of 
study 

สาขาวิชาเอก 

Years of 
graduation 
ปีที่จบศึกษา 

Degree 
วุฒิ 

    
    
    
    

10. Employment ประสบการณ์ในการท างาน 
Name of Institution   From    To 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Expected Salary…………………………………………………………………………………………………… 
12. Medical, or other personal considerations: สุขภาพและเงื่อนไขทางสุขภาพ (ที่ต้องการให้ผู้อื่น
ทราบเพ่ือดูแล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. English Language Ability (range from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ความสามารถ
ทางภาษา 
 ระบุในช่วง 5 ระดับเทียบเคียงเจ้าของภาษา 
 reading.........  listening comprehension...............  writing................  speaking................. 
14. Reference :ผู้รับรอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. Date of Application วนัที่สมัคร....................................Applicant's Signature ………………………….. 

ลงชื่อ……………………………….. 

Photograph 


