
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ 

และท่ีปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) 
--------------------------------------- 

 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร  
และจัดฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียนให้มีขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ตลอดจนงานอ่ืนๆ            
ที่ได้รับมอบหมาย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
       ชื่อต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน         
วิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนเตรียมทหารเป็นที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ       
แก่บุคลากร รร.ตท.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยเน้นความส าคัญ         
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทางทหาร และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติการ
สอนไม่เกิน ๒๐ คาบต่อสัปดาห์ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.๑  เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
  ๒.๒  เป็นเจ้าของภาษา (Native English Speakers) คือ ชาวอังกฤษ อเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์  
  ๒.๓  เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัว 
  ๒.๔  มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา และ/
หรือมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ๒.๕  หากมีประสบการณ์ทางด้านการทหารจะพิจารณาเป็นกรณพิีเศษ 
  ๒.๖  เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
โรงเรียนได้ 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารอ่ืนๆ ตามรายละเอียดที่ก าหนดด้วย
ตนเอง หรือส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่ sjketkasem@hotmail.com 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ณ กองวิชาภาษาต่างประเทศ อาคารส่วนการศึกษา 
โรงเรียนเตรียมทหาร 
 
                /๓.๒  หลักฐาน… 
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  ๓.๒  หลักฐานการสมัคร 
   (๑)  หนังสือเดินทางและบัตรประจ าตัว 
   (๒)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
   (๓)   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี) 
   (๔)  หลักฐานแสดงประสบการณ์ในการท างาน เช่น หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
   (๕) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน           
๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
   (๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๔.  การสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนเตรียมทหารจะด าเนินการสอบและประกาศผลดังนี้ 
   วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางเว็บไซต์  
www.afaps.ac.th 
   วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด าเนินการทดสอบทักษะการสอนและสอบสัมภาษณ์           
โดยคณะกรรมการคัดเลือก ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เวลา ๐๙๐๐ 
   วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกาศผลการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.afaps.ac.th 
  ๕.  ระยะเวลาการจ้าง 
    ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
     ประกาศ     ณ     วันที่     ๑     พฤษภาคม     พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
           พลตรี   
 

          (กนกพงษ์  จันทร์นวล) 
                                                          ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
กองวิชาภาษาต่างประเทศ ส่วนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

English Teacher Employment 
 Armed Forces Academies Preparatory School (AFAPS) is seeking an English teacher 
who is a native English speaker for the Foreign Language Division. 
1.  Details about the position 
 An English teacher is responsible for 
 -  Teaching the English subject (Conversation) for grade 11-12 in the Foreign Language 
Division (not over 20 periods per week) 
 -  Other tasks  such as training school personnel during the school breaks, etc. 
assigned by the school 
 
2.  Qualifications 
 2.1  Male or female, aged not over 60 
 2.2 Being a native English speaker (British, American, Canadian, Australian, New 
Zealander.)  
 2.3  Having a valid passport or national ID card 
 2.4   Having a bachelor’s degree (a degree in Education and/or teaching experience in 
a secondary school would be an advantage.) 
 2.5  Having military experiences would be an advantage. 
 2.6 Having good personality for teaching profession/ being able to work according to 
the school rules. 
 2.7 Having good health, both physically and mentally. 
 
3. Application 
 3.1 Date, time and venue 
  The applicants should submit their resume with their contact number(s ) along with 
the required documents to the Foreign Language Division, Armed Forces Academies 
Preparatory School in person or send the resume and the copies of required documents to 
sjketkasem@hotmail.com during 1st – 22nd  May, 2018. 
 
 3.2 Required documents 
  (1) A copy of passport and national ID card 
  (2) A copy of educational qualifications  
  (3) A copy of teaching license issued by the Teachers Council of Thailand (if any) 
  (4) A copy of certificate of work experiences (if any) 
  (5) 2 recent photographs (one-inch size) 
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  (6) A recent medical certificate (certifying that the applicant is in good physical and 
mental health) 
 
4. Teaching demonstration and interview 
 All the process will be held on the following days: 
 24th  May 2018 : Posting names of the qualified applicants on the  
      school’s website, www.afaps.ac.th 
 28th  May 2018 : Teaching demonstration and interviewing at AFAPS (9.00 a.m.) 
 31st  May 2018 : Announcing the result of the selected applicant on the  
      school’s website, www.afaps.ac.th 
 
5.  Duration of employment  
 The duration of employment is from 1st October 2018 to 30th  September 2019. 
    
 
      Announced  on  1  May  2018 
 
 
 
             (Major General Kanokpong Channual) 
                                               Superintendent of AFAPS 
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http://www.afaps.ac.th/

