ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
(งบประมาณรายได้สถานศึกษา)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนชาวต่างประเทศ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) จานวน 1
อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่องานจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 อัตราค่าจ้าง เริ่มต้นเดือนละ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) หรือขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์/ความเป็นเจ้าของภาษา
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
2.1 เพศหญิง/ชาย (ชาวต่างชาติ) อายุ 24-40 ปี
2.2 มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่า) ในสาขาวิชาที่สอน หรือประกาศนียบัตรด้านการสอน
2.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
2.4 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
2.5 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร
2.6 สามารถปฏิบัติการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 20 คาบ/สัปดาห์/คน/ภาคเรียน ได้

2.7 สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนหรือปฏิบัติงานที่โรงเรียนในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 –
16.00 น. หรือในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในกรณีที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
2.8 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non-B immigrant จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
2.9 เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหรือทาเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ขอคุรุ
สภา
2.10 เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport), บัตร
ประจาตัว
2.11 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้
2.12 ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาใน
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือมีหลักฐานแสดง
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
2.13 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
บุคคลที่น่าชื่อถือรับรอง
2.14 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู
2500) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 30 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-209281
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้องด้วย)
(1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจาตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
(3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่
เชื่อถือได้
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี (นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(5) สาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)

(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน (ไม่เกิน 1 เดือน)
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ*สกุล (ถ้ามี)
4. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) จะทาการทดสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์ในวันที่
31 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลาดับคะแนน
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) และเว็บไซต์โรงเรียน
www.bankohphowankroo.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทา
ให้ไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
7. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
(ภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-209281 หรือ
087-5846894
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

(นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)

Bankohpho (Wankroo 2500) School Announcement
Bankohpho (Wankroo 2500) School is looking for a qualified and enthusiastic
Foreign English teacher to teach English in our school. (School Budget)
____________________________________________________________________________________
We are looking forward to any applicant who has a dedication, positive and flexible attitude
towards students and staff.
Requirements:
1. Job title and description
1.1 Job title: One Foreign Applicants
1.2 Job description
(1) To teach English subject from Kindergarten and Primary students. The teacher has to teach the
subject interesting and should focus on students’ center.
(2) To develop the students’ to have a good attitude and character.
(3) The teacher must be willing accept and help extra works assigned by the director.
1.3 The salary starts at 17,000 baht per month and would vary based on the applicant’s experiences and
qualifications.
2. Guidelines and Qualifications
2.1 Female / Male, age between 24-40 years old.
2.2 Finished Bachelor Degree in Education.
2.3 The hired applicant has to act as a consultant and lectured at the same time for the improvement of
the Foreign English Department.
2.4 Able to do and develop strategies and provide good materials for teaching.
2.5 Know and respect Thai culture and tradition.
2.6 The hired applicant agrees to teach for at least 20 hours per week in every semester.
2.7 The foreign teacher has to teach 5 days in a week at around 8 a.m. to 4 p.m. from Monday to Friday.
In case, the school has an activity during weekends the foreign teacher is obliged to join the said activity.
2.8 If the applicant is holding a Non-B immigrant visa, he/she will be prioritized by the school among
other applicants.
2.9 If the applicant is holding a teaching license from the Department of English in Thailand, he or she
will also be considered and hired by the school among others.

2.10 The applicants must have possessed legal documents with them during the application.
2.11 The applicants should show certificates such as trainings and seminars. They have a tended to
improve their individual competencies during the application.
2.12 If the applicant is using English as his/her second language he/she must have at least one year of
study in any native English speaking countries.
2.13 The applicant must possess a good moral and right conduct guaranteed by the school director, the
teachers and the school board members.
2.14 The applicants must have at least a minimum of 1 year experience.
3. Recruitment
3.1 Date, Time and Place of Application whoever who wants to apply should come and submit his/her
application personally at school on 21-30 October 2022 at from 9 a.m.- 4 p.m. every day.
3.2 Evidence
The applicants have to prepare their documents both original and photo copy with signature in every
page.
(1) Teacher’s license 1 copy
(2) Passport 1 copy
(3) English Related Certificates
(4) Photo I.D. 1x1.5 taken not over one year and at least 3 pieces
(5) Transcript of Records and certificates 1 copy each
(6) Medical Certificates not over one month
(7) If the applicant had changed his or her name he or she must provide documents as a proof of
evidence to support the changes he/she had made for his/her legal identification
4. Date, Time and Place of Evaluation
Interview and Teaching Demonstration take place at Bankohpho(Wankroo 2500) School on 31 October
2022 from 9 a.m. on wards
5. Results of the application
The school shall announce the results of the lucky applicants who passed the interview and teaching
demonstration provided with the score he/she got on the 31thof October. The applicants can check and view
the result on the school website www.bankohphowankroo.ac.th. The top applicants who garnered high score
during the interview are given two years of stay and in case the first chosen applicant will move out from
the school the second place during the interview shall take over has the position of the first place applicant.
6. Conditions of Application

The applicants who passed the interview shall possess a genuine characteristics and if in case he/she is
unable to do his/her obligation, his/her application will be automatically can called.
7. Contract and Conditions
The foreign applicant shall sign a contract starting on 1 November 2022 at Bankohpho(wnakroo2015)
School as an English foreign teacher.
For any inquiries please call 038-209281, 087-5846894
Date of announcement 21 October 2022

Mr. Thaipoosa Suwannaphan.
The Director of Bankohpho(Wankroo2500)

