ประกาศโรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)
……………………………………………
ด้วยโรงเรียนค้อวังวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชา ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่องานจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
2.1 เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 45 ปี
2.2 มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ขั้นต่า) ในสาขาวิชาที่สอน หรือประกาศนียบัตร ด้านการสอน
2.3 สามารถพูด และสื่อสารภาษาไทยได้พอสมควร
2.4 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
2.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
2.6 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่างน้อย 24 คาบ/สัปดาห์ได้
2.8 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – Bimmigrant จะได้รับการ พิจารณา
เป็นพิเศษ
2.9 เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
หรือทาเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้ หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
2.10 เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) ,บัตร ประจาตัว
2.11 เป็นเจ้าของภาษา (จาก 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย
ฟิลิปปินส์ และนิวซีแลนด์)
2.12 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจาก สถาบันที่เชื่อถือได้

2.13 ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา ในประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือมีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
2.14 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา หรือบุคคลที่
น่าเชื่อถือรับรอง
2.15 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1โรงเรียนค้อวัง
วิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 - 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ชุด (รับรองสาเนาถูกต้องด้วย)
(1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน
1 ฉบับ (ถ้ามี)
(2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจาตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
(3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือ
ได้
(4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(5) สาเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ)
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน (ไม่เกิน 1 เดือน)
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 27 เดือน
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
5. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
การทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะตาแหน่ง สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง ในวันอังคาร ที่ 28 เดือนพฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล
อาคาร 1 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝ่าย บริหารงานบุคคล
อาคาร 1 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
7. การรายงานตัวและปฏิบัติงาน
7.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลาดับที่ 1 รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 3
มิถุนายน 2562 ณ ห้องฝ่าย บริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม และเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ( ภาษาต่างประเทศ ) ระยะเวลาการจ้าง ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 3 มิถุนายน
2562 - 30 กันยายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563
7.2 หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลาดับที่ 1 ไม่ไปรายงานตัวและทาสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กาหนดจะถือว่า
สละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับถัดไปมาปฏิบัติงานแทน
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร หรือ
โทรศัพท์ 045-797061 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ )
ผู้อานวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

กาหนดการคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ (ครูชาวต่างชาติ)
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
-------------------------------ประกาศรับสมัคร

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562

รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 – 26 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562

สอบคัดเลือก
-

ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป และ
ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเฉพาะตาแหน่ง
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562

จัดทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2562

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562
และ 1 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

