ประกาศโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
เรื่อง รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตาแหน่งครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครครู
ชาวต่างชาติ จานวน 1 ตาแหน่ง โดยได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตรา 18,000 บาท ต่อเดือน หลังทดลองงาน
3 เดือน ปรับเป็น 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่จ้าง ครูสอนภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี เป็นผู้หลักฐานประจาตัวที่สามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
3. ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นลาดับแรก ส่วนผู้สมัครที่มาจากประเทศอื่นจะ
พิจารณาตามความรู้ ความสามารถ
4. มีใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหรือใบอนุญาตการสอนจากคุรุสภา
5. เป็นผู้มีความตั้งใจ อุตสาหะ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน มีความ
รับผิดชอบสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดทาเอกสาร/
สื่อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
2. ทากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน/ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 – 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ที่ฝ่ายบุคคล โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1. หนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว ฉบับจริง พร้อมสาเนา
2. เอกสารแสดงผลการศึกษา เช่น สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร หากมีผลการ
ทดสอบ TOEIC ให้นาผลการทดสอบมาแสดงด้วย
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวดและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง จังหวัดนครราชสีมา จะดาเนินการสอบคัดเลือกในวัน
พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. สาธิตการสอน (50 คะแนน)
2. สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
ประกาศผล โรงเรียนจะประกาศผลการสอบคัดเลือกและทาสัญญาจ้างในวันศุกร์ ที่ 29
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 ต้องมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่ฝ่ายบุคคล
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง ในวัน 2 ธันวาคม 2562
อนึ่ง ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง
หรือ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 089-9496020 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

( นางอรทัย พยัคฆ์มะเริง )
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บารุง

Thachangratbamroong School’s Announcement
Topic : The recruitment of a full time English Teacher
........................................................................
Thachangratbamroong School is a government secondary school in
Nakhonratchasima, Thailand with a high reputation and 658 students. We are looking for a
qualified and enthusiastic foreigners to teach English with the following qualification.
Qualification :
1. Male or Female, age between 25-40 years old
2. Bachelor degree (majored in English teaching or related field will be preferable)
3. Native English speaker and other countries that can speak English fluently (except
Thailand) with TOEIC result.
4. Having teaching experience and teacher licence will be advantage.
Salary : 18,000 Bath for 3 months and after pass the assessment for 20,000 Bath
Documents required :
1. A passport and the copy of passport (front page, last entries stamp, Visa sticker
and extension stamp)
2. The copy of applicant’s education certificate and a transcript
3. Two photographs (4x6 cm., taken with the last six months)
4. Medical check (with the last one month)
5. Other document (house registration paper, marital status paper, if any)
Application Date : 20 November 2019 – 27 November 2019
Vanue : Thachangratbumroong School
Interview & microteaching : 28 November 2019
Result Announcement : 29 November 2019
* For further information, please contact : Teacher Rasika 089-9496020
e-mail : rasika_pra@hotmail.com
Announced on November 19, 2019
( Mrs.Orrathai Payakmarerng )
School’s Director

