
 
 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
    เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานสอน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
                                                                                 --------------------------------- 

ด้วยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล                       
เพ่ือเป็น ลูกจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงอาศัยความตามหนังลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                  
ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔00๙ /ว ๔5๖๒  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๔๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและ
บริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                   
พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว 
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานสอนตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

๑.๑ ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด   
๑.๒ อัตราที่รับสมัคร  จำนวน  1  อัตรา   
๑.๓ ค่าตอบแทน   เดือนละ  30,000 บาท      
๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

       2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 

  2.1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ  

  2.2 สอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับประถมศึกษาและ/หรือ
มัธยมศึกษา 

  2.3 ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 น. – 16.30 น. 

  2.4 ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 

  2.5 ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

  2.6 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 

2.7 ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน
เมื่อโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
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2.8 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และ                  

มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
  2.9 ยินดีร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
  2.10 มีความสามารถ ยืดหยุ่น และปรับตัวในทุกสถานการณ์ทำงาน มีความเป็นมิตร สุภาพต่อ
เพ่ือนร่วมงาน 

       3. คุณสมบัติครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสู่ศตวรรษ        
ที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพศักยภาพครู               
สู่ศตวรรษ ที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

       1. มีอายุไม่ต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
       2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา พ.ศ. 2546  

   2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
   2.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   2.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ 
      3. เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
(อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์ สก๊อตแลนด์) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือเป็นชาว
ต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

    4. กรณีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) หรือ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี มีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ B2 ขึ้นไป และมีมาตรฐานความรู้ดังนี้  

         4.1 มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที ่คณะกรรมการคุรุสภา
กำหนด 

         4.2 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได้  
         4.3 กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีอื่นสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาด้านการศึกษา ต้องมีคุณวุฒิ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
    4.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL จากมหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 120 ชั่วโมง 
   4.3.2 ผลคะแนน TKT Module 1,2,3 และ YL ไม่น้อยกว่า Brand-3 สำหรับครูสอน
ระดับประถมศึกษา 
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4.3.3 ผลคะแนน TKT Module 1,2,3 และ CLIL ไม่น้อยกว่า Brand-3 สำหรับครู
สอนระดับมัธยมศึกษา  
   4.3.4 Trinity TESOL Level 5  Certificate 
   4.3.5 CELT-P สำหรับครูสอนระดับประถมศึกษา หรือ CELT-S สำหรับครูสอนระดับ
มัธยมศึกษา 
   4.3.6 CELTA 
      5. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยได้ 

      4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.sk3.go.th และยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  ระหว่างวันที่  
21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

     5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร  

5.1 กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 

       5.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน                      
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว            จำนวน 3 รูป  

      5.1.2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Visa)       จำนวน 3 ฉบับ 

               5.1.3. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน    จำนวน 1 ฉบับ 

      5.1.4. ใบรับรองแพทย์ซ ึ ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน                            
(นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549   จำนวน 1 ฉบับ 

      5.1.5. หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร (ใบรับรองการผ่านงาน 
หรือ ประวัติการทำงาน (Resume))          จำนวน 1 ฉบับ 

          5.1. 6. .ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติงานสอนโดย
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้เกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี)       จำนวน 1 ฉบับ 

      5.1.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล                จำนวน 1 ฉบับ 

 

      เอกสารหล ักฐานท ุกรายการให ้ม ีฉบ ับจร ิงและสำเนาภาพถ ่าย จำนวน 1 ชุด                         
(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
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5.2 กรณีครูผู้สอนชาวไทย 

           5.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน                      
ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว            จำนวน 3  รูป  

      5.2.2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน               จำนวน 3 ฉบับ 

               5.2.3. สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่จะสมัคร       จำนวน 1 ฉบับ 

      5.2.4. หลักฐานแสดงผลการว ัดความร ู ้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้        จำนวน  1 ฉบับ 

       5.2.5 ใบร ับรองแพทย์ซ ึ ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เก ิน 1 เด ือน                            
(นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549   จำนวน 1 ฉบับ 

      5.2.5 หลักฐานแสดงการเป็นผู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่รับสมัคร (ใบรับรองการผ่านงาน 
หรือ ประวัติการทำงาน (Resume))                             จำนวน 1 ฉบับ 

           5.2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติงานสอนโดย                
ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้เกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี)                          จำนวน 1 ฉบับ 

      5.1.7 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล                จำนวน 1 ฉบับ 

 

      เอกสารหล ักฐานท ุกรายการให ้ม ีฉบ ับจร ิงและสำเนาภาพถ ่าย จำนวน 1 ชุด                         
(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

      6. เงื่อนไขการรับสมัครและคัดเลือก  

          ผู ้สมัครเข้าร ับการคัดเล ือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น                      
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง                    
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกครั้งนี้                     
เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น 

      7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 และทางเว็บไซต์ www.sk3.go.th 

 

      /8. หลักเกณฑ…์ 
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      8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์  
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

     9. เกณฑ์การตัดสิน 

                 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ทัศนคติการปรับตัวเข้ารับผู้ร่วมงาน ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมรับการ
คัดเลือก กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผู้สอบผ่านต้องคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  

  ผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

     10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี  

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 8  กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และทางเว็บไซต์ 
www.sk3.go.th  

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จะดำเนินการจ้างตามจำนวนที่ระบุไว้                   
ในประกาศเท่านั้น โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3  เวลา 09.00 น แล้วไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด                   
ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 

     11. การทำสัญญาจ้าง 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1                
มารายงานตัวทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  และไปรายงานตัว
เพ่ือทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด  ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

   ประกาศ ณ วันที่   14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sk3.go.th/


 

 

กำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย  

..........................................................................  

  

   วันที่  14 มิถุนายน 2565         ประกาศรับสมัคร 

วันที่  21 – 27  มิถุนายน 2565       รับสมัคร 

วันที่   1  กรกฎาคม 2565           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

วันที่   5  กรกฎาคม 2565 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกโดยการ             
สอบสัมภาษณ์ 

วันที่   8  กรกฎาคม 2565             ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก 

วันที่ 11  กรกฎาคม 2565              รายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ปฏิบัติงาน  ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด    

                      อ.จะนะ จ. สงขลา  
 

 
 


