ประกาศโรงเรียนสุพรรณภูมิ
เรื่อง การรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยโรงเรียนสุพรรณภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ
Intensive English Program จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องการมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง โครงการ Intensive English Program จานวน 1 อัตรา
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ในโครงการ Intensive
English Program
1.3 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.4 อัตราจ้างเดือนละ 35,000 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า วิชาเอกอังกฤษ
2.2 เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 23 – 45 ปี
2.3 เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers ได้แก่ USA, UK, Canada, Australia, New
Zealand, Ireland)
2.4 เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัว
2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ (สาหรับชาวต่างชาติ) ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
2.7 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีจิตสาธารณะ
2.8 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2.9 มีวุฒิทางอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าได้
2.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งประวัติย่อ พร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่จะกล่าว
ต่อไปด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสุพรรณภูมิ หรือส่งสาเนาเอกสารดังกล่าวทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) มาที่ charuwan.nam@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 11
เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบริหารบุคคล
4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2*3 นิ้ว จานวน 1 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือเรื่องอนุมัติปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา จานวน 1 ฉบับ
4.3 หนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว จานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน
ที่เชื่อถือได้
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
5. เงื่อนไขการจ้าง
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับผิดชอบตนเองว่า
เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการ
คัดเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จาก
โรงเรียนสุพรรณภูมิ มิได้
5.2 สัญญาจ้างจัดเป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง โดยการ
จ้างครัง้ แรกจะเป็นการจ้างเพื่อทดลองงานก่อน
5.3 การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน
6. การประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ โรงเรียน
สุพรรณภูมิหรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ www.suphannapoom.com
6.2 วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสัมภาษณ์และสาธิตการสอน ในวันที่ 22
เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบรวม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 25 เมษายน
2562 ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ และเว็บไซต์ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ
www.suphannapoo.com

9. การรายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายชาญชัย ดาบสมุทร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ

Announcement of Suphannapoom School
Full time English Teacher ( 1 position)

Suphannapoom School, Department of Education Suphanburi, is looking
for Full time A native English Speaker
Position : A Foreign English Teacher
Duties :
1. To teach English for communication at least 15-21 periods
per week.
In the school focusing on Active Learning and using variety
of teaching methods.
2. To conduct English activities and other extra works assigned
(i.e. activities, supplementary materials and presentations) and
attend workshops, meeting and events throughout the year.
Requirement:
1. Male /Female, age between 22-45 years old.;
- Good English communication skills
- Energetic & passionate
-Assertive
- Flexible & enthusiastic
2. Native English Speaker from USA, UK, Ireland , Australia, New
Zealand , Canada.
3. Bachelor’s Degree (in any field) is required and you must have
at least a CELTA , TEFL, or TESOL certification.
(***Provide must hold a valid bachelor’s degree and transcripts)
4. Work experience with Primary school would be an advantage.
5. Applicant will also need a police clearance check from their
own country.

6. 1 recent for formal photos ( not more than 6 months)
7. CV and All whole pages of Passport
School provides authentic copy of all documents in order to
make the work permit, or health insurance.

Date of application:
st

th

1. Apply on April 1 - 11 ,2019 or can CV via e-mail;
charuwan.nam@gmail.com
Suphannapoom School, Mueng ,Suphanburi 72000
Tel.035 - 511005, 083 - 0429639
th
2. Qualified name of candidate on April 18 ,2019. Announce
from www.suphannapoom.com
th
3. Teaching demo and interview will be on April 22 ,2019 at
Suphannapoom School (Please bring all requirement)
th
4. Final result announcement on April 25 ,2019 from
www.suphannapoom.com
Job details:
st

- Start in May 1 ,2019
- Suphannapoom School is located in Suphanburi province
,Thailand (1.30 hrs. far from Bangkok by car)
- Teaching English to students age 3-6 years old.
- Contact Length up to 1 Academic Year.

Wage :
Salary start from 35,000 THB.( Depends on experience and In addition to
base salary a Masters Ed, PGCE, PGCEi or other qualification may earn up to
10,000 THB) plus viza NB and Free lunch.
More information please contact :
e-mail: charuwan.nam@gmail.com
Tel : 083 - 0429639

(Mr.Chanchai Dabsamut)
Director of Suphannapoom school

