
 

 

ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว (ครูชาวต่างชาติ) 

--------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนหนองบัววิทยายน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
(ภาษาอังกฤษ) มาท าการสอนในโรงเรียนหนองบัววิทยายน ในระดับประถมศึกษา (ห้อง IEP)  จ านวน  ๑ อัตรา 

  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ชื่องานจ้าง 
 ๑.๑.๑ ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ  ๑  อัตรา 
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
 (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 (๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 (๓) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๓ อัตราค่าจ้าง 
 ๑.๓.๑  ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษสามารถต่อรองกับทางโรงเรียนตามความเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสบการณ์ สัญญาในการจ้าง  11 เดือน 

๒. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 

 ๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุ 23 หรือมากกว่า เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น  หนังสือ
เดินทาง บัตรประจ าตัว 

 ๒.๒ เป็นเจ้าของภาษา (English Native Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

 ๒.๓ ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี และมีหลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการ
สอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

 ๒.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือท าเรื่อง
ขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา(ถ้ามี) 



๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑ วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนหนองบัววิทยายน ตั้งแต่วันที่ 
๑ มิถุนายน  ๒๕๖o –๑๐ มิถุนายน ๒๕๖O (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา O๙.oo น. - ๑๕.OO น. ณ อาคาร ๑ 
ชั้น ๒  ห้องธุรการ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน  หรือกรอกแบบฟอร์มสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบทาง 
http:www.buawit.ac.th   โทร 042-312596   อีเมล์ buawit2456@gmail.com 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมสมัคร 

 เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง(ถ้าไม่ได้มาสมัครด้วยตนเองให้น ามาวันสอบ)และส าเนาภาพถ่ายจ านวน 
๑ ชุด(พร้อมรับรองความถูกต้อง) 

(๑) หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว 
(๒) หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว โดยไม่เกิน ๑ปี  (นับถึงวันปิดรับ

สมัคร)  จ านวน ๒ รูป 

                     (4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน 

                     (5)  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) 

                     (6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 
หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ(ถ้ามี) 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 

                    ๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๑๒ 
มิถุนายน  ๒๕๖O ประกาศผลสอบวันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖O   

 
                 ประกาศ  ณ วันที่  ๑  มิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
   

       (นายสุพจน์  กุหลาบมอญ) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 
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Announcement of Nongbuawittayayon School 

The recruitment of English Teacher (Foreigner) 

Nongbuawittayayon School is looking for a qualified (and enthusiastic) foreign 
English teacher to teach English in our school (IEP classroom).Our school is a primary 
school at Tambon Nongbua, Amphur Muang, Nongbualamphu Province, Thailand. We 
are looking forward to any applicant who has a dedicated, positive and flexible 
attitude toward students and staff. And interested should be prepared to primary 
school students. 

 1. Qualifications 

  1. Male/Female, age between 23 or over. 

  2. Being an English native speaker/ English speaker as a second 
language. 

  3. Having a bachelor’s degree (including transcripts) with TEFL 
certification. 

  4. Having a teaching license or  a teaching permit without the license 
issued by the teachers Council of Thailand would be an advantage.  

  5. Having a good personality for teaching profession/be able to work 
according to the school rules. 

   2. Application 

 We offer 11 months contract. You can negotiate a reasonable salary 
with the school. The application period for this position is from June 1,2017- 
June 10,2017 in office time only. List of eligibility on June 11, 2017 at 4 p.m . 
Interview on June 12,2017  and announcement on June 13,2017 at 
Nongbuawittayayon school.  

 



2.1 Required documents 

  1. A copy of passport and your national ID card. 

  2. A copy of educational certificate (Transcript of records) 

  3. A copy of teaching license or teaching permit. 

  4. A copy of certificate of work experiences ( If any) 

  5. Two recent head-and-shoulder photographers (one-inch size) 

  6. A recent medical certificate. 

 .  If interested, please email your current curriculum vitae (resume) to 
Email:buawit2456@gmail.com.If you want to get more information please 
contact us; Telephone number 042-042- 312596 or apply in person at 
Personnel Department,  Nonbuawittayayon  school. 

  Announced on June 1,2017 

    

          Mr.  Supot  Kulabmon 

               Director of Nongbuawittayayon School 

 

 

 

 

 

 

 



Application Form for Teaching Foreign Language 
แบบฟอร์มใบสมครสอนภาษาต่างประเทศ 

 
Part 1: For Foreign teacher/Guest speaker 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.............ป ี
4. Marital status  สถานภาพสมรส    Single โสด    สมรส    Divorce    others อ่ืน ๆ 
5. Nationality สัญชาติ ............................................................ 
6. Passport Number หมายเลขพาสปอร์ต  ...............................................Authority ออกให้โดย……………………..……………. 
Date of issue วันที่ออก ....................................................Date of expiry  วันหวดอายุ  . ....................................................... 
7. Home address ที่อยู่ตามพาสปอร์ต ..............................................................................................................................  
8. Address in Thailand ที่อยในประเทศไทย 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
   Tel : ………………………………………………………………. E-mail Address: ………………………………………………………………..……… 
9. Education: การศึกษา 
Name of Institution And 

place of study 
ชื่อสถาบันและสถานท ี่ 

Major field of study 
สาขาวชิาเอก 

Years of graduation 
ปีท่ีจบการศึกษา 

Degree 
วุฒิการศึกษา 

    
    
    
    

10. Employment ประสบการณ์ในการทางาน 
     -Present position , with dates (mm/yyyy)....................................................................................................................  
     -Previous position , with dates (mm/yyyy).................................................................................... ................................ 
      ............................................................................................................................. .............................................................. 
      .................................................................................................................................................... ........................................ 
11. Medical , or other personal considerations : สขุภาพและเงื่อนไขทางสุขภาพ )ท  ี่ตอ้งการให้ผู้อ่ืนทราบเพ่ือดูแล( 
12. English Language Ability (range from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ความสามารถทางภาษา  
     ระบุในช่วง 5 ระดบัเทียบเคียงเจา้ของภาษา 
      reading.............   listening comprehension..................    writing..................   speaking................. 
13. Reference : ผู้รบัรอง .............................................................................................................................................................  
14. Date of Application วนัที่สมัคร............. .............       Applicant’s Signature ลงชื่อ .....................................................  

Photograph 



 


