
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
--------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 อัตรา จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ชื่อ ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ  จ านวน ๑ อัตรา  ในอตัราเดือน ๆ ละ 15,000 บาท 
      ๑.๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
          ๑ ) เพศชาย/หญิง เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
                                 ด้านภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ  
   2) อายุ ๒3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

         3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา  
                      หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

   4) มีมีประสบการในการสอนภาษาอังกฤษ  
   5) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, IELTS, CU-TEP, CEFR และอ่ืน ๆ 
                                (ถ้าม ีอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

     ก าหนดคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้ 
- TOEIC     700 คะแนนขึ้นไป 
- IELTS      5.5   ขึ้นไป 
- CU-TEP    80 คะแนนขึ้นไป  
- CEFR       ระดับ B1 ขึ้นไป 

 2. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        1) ใบสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน ๑ ฉบับ 
                             (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
   2) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน  1  รูป                                    
   3) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   จ านวน  1  ฉบับ 
                                 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   

        4) ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)    จ านวน  1  ฉบับ 
       5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน  1  ฉบับ 
       6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
 



  
 3.  การรับสมัคร 
  3.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ที ่ ตั้งแต่วันที ่10 กันยายน  – 
22  กันยายน  256๔  ในวนัและเวลาราชการ  ได้ที่ Email: Puncharat18@gmail.com) 
  3.๒  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและให้ยื่นเอกสารที่แสดงว่า
ผู้สมัครเคยมีประสบการณ์ในต าแหน่งที่ตนเองสมัคร (ถ้ามี) ในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการ
บกพร่องของผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งจะท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นอันยกเลิก โดย
ผู้สมัครจะเรียกร้องความเสียหายจากผู้ใดมิได้ 
 4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนนครสวรรค์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 24 กันยายน  
2564  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ และเว็บไซต์โรงเรียน
นครสวรรค์ https://www.nssc.ac.th 
 5.  วัน  เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก  
  โรงเรียนนครสวรรค์ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์                        
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 27  กันยายน  2564  ผ่านทาง Video Conference  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  
 6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยก าหนดให้มีการทดสอบภาคความรู้ และ
ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video Conference  
 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบภาคความรู้ ปฏิบัติ
และสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ และการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ของผู้ที่สอบได้ ตามประกาศของโรงเรียน
นครสวรรค์ 
 8.  การจัดล าดับที่ 
  โรงเรียนนครสวรรค์ จะพิจารณาคะแนนรวม เรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงล าดับจากผู้ทีไ่ด้คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็น
ล าดับแรก 
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 9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนนครสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ณ ส านักงาน          
กลุ่ ม งบประมาณ สินทรัพย์  และบุ คคล  โ ร ง เ รี ยนนครสวรรค์  และ เว็ บ ไซต์ โ ร ง เ รี ยนนครสวรรค์ 
https://www.nssc.ac.th   ในวันที่  29 กันยายน  256๔ โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้มีผลใช้ได้ภายใน 
๑ ปี นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป หากพ้นก าหนดนี้แล้วหรือการคัดเลือกใหม่ให้เป็นอันยกเลิก 
 ๑0. การจัดท าสัญญาจ้าง   
  ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับที่จะจ้างให้ปฏิบัติงานจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวกับโรงเรียนนครสวรรค์ ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก 
 ๑1. ผู้ค้ าประกัน   
  ผู้ค้ าประกันสัญญาจ้าง ได้แก่ ต าแหน่งข้าราชการ หรือ ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือข้าราชการสังกัดเทศบาล หรืออ่ืน ๆ  

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่    9    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
 
                                         (นางสาวจงกล  เดชปั้น) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
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Application Form  
ใบสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ประเภทครูอัตราจ้าง) โรงเรียนนครสวรรค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 
1. First Name: ช่ือ…………………………………..............Last name นามสกุล………………………………………………. 
2. Sex:    Male เพศชาย     Female เพศหญิง 
3. Date of birth: เกิดวันที่………………………....................................Age: อายุ.............. 
4. Marital status: สถานภาพสมรส Single โสด            Married สมรส  
                                            Divorce หย่าร้าง Widow/Widower หม้าย 
5. Nationality: สัญชาติ……………………………………………………………………………………………………….. 
8. Address: ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………................ 
Tel: ....................................................................E-mail Address: ……………………………………………..  
9. Education: การศึกษา 
Name of institution Add place of 

study 
ช่ือสถาบันและสถานที่ 

Major field of 
study 

สาขาวิชาเอก 

Years of 
graduation 
ปีที่จบศึกษา 

Degree 
วุฒิ 

    
    
    
    

10. Training: ประวัติการฝึกอบรม 
Course 
หลักสูตร 

Institute Name
สถาบัน 

Duration 
ระยะเวลา 

Year 
ปี พ.ศ.  

Location 
 สถานที่  

     
     
     

 
 
 



 
 
11. Employment: ประสบการณ์ในการท างาน 

12. Expected Salary: เงินเดือนที่ต้องการ………………………………………………………………………………………… 
13. Medical, or other personal considerations: สุขภาพและเงื่อนไขทางสุขภาพ (ที่ต้องการให้ผู้อ่ืนทราบ
เพื่อดูแล) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. Have you ever been arrested, taken into custody, held for investigation or questioning or 
charged by any law enforcement authority? :  เคยถูกจ าคุกหรือต้องโทษทางอาญาหรือไม่  
       O No ไม่เคย   O Yes, explain fully เคย ………………………………………………………………………………………. 
16. เคยถูกให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างหรือไม่: (Have you ever been discharged from employment for 
any 
       O No ไม่เคย   O Yes, explain fully เคย …………………………………………..………………………………………. 
 I certify that all statements given in this application form are correct. lf any found to be 
incorrect after engagement, the school has the right to terminate my employment without any 
compensation or severance pay whatsoever. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดในใบสมัครน้ี เป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากโรงเรียนจ้าง
ข้าพเจ้ามาท างาน ปรากฏข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่น ามาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง
โรงเรียนมีสิทธ์ิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ลงช่ือผู้สมัคร (Applicant's Signature) ……………………………………………… 
                                                  (…………………………………………….…..) 

                                                …………../…………../……………….. 
                                              วันที่(Date)/เดือน (Month)/ปี (Year) 

Date of employment 
ช่วงเวลาท างาน 

Work place 
 ช่ือ/ที่ต้ังสถานที่ท างาน 

Position/ Work
ต าแหน่ง  

salary 
เงินเดือน  

    
    
    


