ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทางานตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ
(ครูชาวต่างชาติ)โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
*****************************
ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา
มีความประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ
(ครูชาวต่างชาติ) 1 ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
ตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ) จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 กรอบการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ปฏิบัติงานสอนแบบเต็มเวลา (Full time)
- ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด
- ช่วยเหลืองานระบบดูแลและประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆของ
ทางโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะ
- เป็นเจ้าของภาษา หรือประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 45 ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัว
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับ
อาชีพครู สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทชุมชนได้
- ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด เว้ น แต่ ค วามผิ ด ที่ ไ ด้
กระทาโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

-

ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามที่กฎหมายกาหนด
ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. กาหนด
หากมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี จานวน 1 ฉบับ
3.2 หนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว
จานวน 1 ฉบับ
3.3 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันสมัคร)
จานวน 1 ฉบับ
3.4 รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร
จานวน 2 ใบ
3.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะ
คืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่า เป็ น ผู้ มี คุณสมบั ติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่ นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้ส มัครไม่มีสิ ทธิ์ตามประกาศรับสมั คร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่
พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
4. เกณฑ์การคัดเลือก
4.1 การดาเนินการในการคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์และสาธิตการสอน
4.2 โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกบุคคล และการประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
5. วัน เวลา ประกาศ และสถานที่รับสมัคร
5.1 วันประกาศรับสมัคร
ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
5.2 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ ห้องธุรการโรงเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7
พฤษภาคม 2564เวลา ๐9.00 – ๑๖.๓๐ น. (081-7244881) เว้นวันหยุดราชการ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการคัดเลือก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อาเภอปง จังหวัด
พะเยา และทางเว็ปไซต์ http://www.pongppk.ac.th/

7. วันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
สอบคัดเลือก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.

รายละเอียด
สัมภาษณ์
สาธิตการสอนการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 หัวข้อ

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อาเภอปง จังหวัดพะเยา
และทางเว็ปไซต์ http://www.pongppk.ac.th/
**หมายเหตุ การประกาศผลการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **
7. การรายงานตัว การทาสัญญา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องบุคคล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อาเภอปง จังหวัด
พะเยา เวลา 10.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ลงชื่อ
( นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ปฏิทินการคัดเลือกตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ)
แนบท้ายประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ลงวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 26 เมษายน - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ตามสัญญาจ้าง

Pongpatthanawittayakhom School Announcement:
Title : English Teacher Recruitment
Pongpatthanawittayakhom School is in need of English-speaking teachers to teach
English subjects to Thai students at Pongpatthanawittayakhom School from Secondary
school for M.1 - M.6. The details are as follows;
1. Qualifications of foreign teacher to work at Pongpatthanawittayakhom School :
1.1 Native English speaker or Non native speaker using English for second language.
1.2 Male / Female age 23 – 45 years old
1.3 Graduated in Bachelors Degree or equivalent or related field
1.4 Have certificate of Thai Culture training course. / The teachers' Council of
Thailand (Kurusapha)
1.5 Be able to have a full time job at school.
1.6 Good character & human relationship and good service mind and adaptable to
Thai culture.
2. Documents needed to apply
2.1 One photocopy of passport and last stamp or ID card.
2.2 One photocopy of Certificate of your degree and transcript of records
2.3 Two photographs (one-inch size) taken not later than six months
2.4 One photocopy of Teacher License
2.5 Other documents (i.e. change of status, marriage contract)
We offer 2 semesters contract. The salary is negotiable. The successful candidate
shall be responsible for visa, Medical certificate, teacher license and teaching experience.
3. Date of application
3.1 Apply on 26th April 2021 to 7th May 2021 in office time Monday to Friday at
School’s office, The Third Building, Pongpatthanawittayakhom School, 161 Moo 13, Tambon
Ngim, Pong District, Phayao 56140. Tel. 081-7244881 or by email : apinya.mixky@gmail.com
3.2 Qualified name of candidate on 10th May, 2021
3.3 Interview ฿ Micro teaching(conversation one topic) in 11th May, 2021

3.4 Results on 12th May, 2021 will be posted on website
http://www.pongppk.ac.th/
4. School will make the contract between teacher and school on 13th May, 2021
5. Start to work at Pongpatthanawittayakhom School on 17st July, 2020.

(Mr. Rungsuriya Phalerts)
Director, Pongpatthanawittayakhom School

Application Form for Teaching Foreign Language
แบบฟอร์ มใบสมัครสอนภาษาต่ างประเทศ
Part 1: For Foreign Teacher ส่ วนที่ 1 สำหรับผูส้ มัครชำวต่ำงชำติ

Photograph

1. Name ชื่อ………………………………….............. Surname นำมสกุล…………………………………………
2. Sex :Male เพศชำย Female เพศหญิง
3. Date of birth เกิดวันที่……………………..Place of birth สถำนที่เกิด …………………….Age อำยุ..............
4. Marital status สถำนภำพสมรสSingle Married
Divorce
Widow/Widower
5. Nationality สัญชำติ………………………………………………………………………………………………….
6. Passport Number หมำยเลขพำสปอร์ต......................................ออกให้โดย Authority....................................
Date of issue วันที่ออก...................................................Date of expiry วันหมดอำยุ.......................................
7. Home address ที่อยูต่ ำมพำสปอร์ต
………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Address in Thailand....................................................................................................................................
Tel : ....................................................................E-mail Address: ……………………………………………..
9. Education: กำรศึกษำ
Years of
Name of institution Add place of study
Major field of study
Degree
graduation ปี
ชื่อสถำบันและสถำนที่
สำขำวิชำเอก
วุฒิ
ที่จบศึกษำ

10. Employment ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
Name of Institution
From
To
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Expected Salary……………………………………………………………………………………………………
12. Medical, or other personal considerations: สุขภำพและเงื่อนไขทำงสุขภำพ (ที่ตอ้ งกำรให้ผอู ้ ื่นทรำบเพื่อดูแล)
……………………………………………………………………………………………………………………………
13. English Language Ability (range from 0 to 5 with 5 indicating native fluency ควำมสำมำรถทำงภำษำ
ระบุในช่วง 5 ระดับเทียบเคียงเจ้ำของภำษำ
reading.........  listening comprehension...............  writing................  speaking.................
14. Reference :ผูร้ ับรอง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
15. Date of Application วันที่สมัคร....................................Applicant's Signature ลงชื่อ………………………………..

