25,
ประกาศโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูสอนภาษาอังกฤษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติการสอนไม่เกิน 22 คาบ/
สัปดาห์ อัตราค่าจ้าง 25,190 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ากว่า 23 ปีบริบูรณ์
2.2 เป็นเจ้าของภาษา หรือ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
2.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา เอกภาษาอังกฤษ หรือมี
ประสบการณ์การสอนมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู มีจิตสาธารณะ สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางโรงเรียนได้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัคร เอกสารหลักฐานด้วยตนเองระหว่างวันที่ 17-23
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตาบลส้มป่อย อาเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ พร้อมสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอนในวันที่มาสมัคร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) หนังสือเดินทางและบัตรประจาตัว
2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (สาหรับชาวต่างชาติ) ตามหลักเกณฑ์
ของคุรุสภา (ถ้ามี)
4) หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางาน เช่น หนังสือรับรงการทางาน (ถ้ามี)
5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จานวน 2 รูป
6) หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี
4. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ โดยมีคะแนนประเมินจาก
4.1 ต้องผ่านการประเมินการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4.2 ต้องผ่านการประเมินการสอบสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
5. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนส้มป่อยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยา
คม และทางเว็บไซด์ www.sompoy.ac.th
6. เงือนไขการจ้าง
6.1 สัญญาจ้างของโรงเรียนจัดทาเป็นรายปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาจะมีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง โดยการ
จ้างในครั้งแรก จะมีการทดลองงานก่อนเป็นระยะเวลา 3 เดือน
6.2 การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างน้อย 30 วัน
6.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มทาสัญญาจ้างใน วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียน
ส้มป่อยพิทยาคม และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

Sompoypittayakom School’s Announcement
Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher

*******************************
Sompoypittayakom School, Secondary Educational Service Area Office 28 is seeking a

foreign teacher for teaching English for communication Mattayomsuksa 1 – Mattayomsuksa 6
1. Position’s Detail
one position teacher responsible for
- Teaching English for communication subject Mattayomsuksa 1 – Mattayomsuksa 6
(not over 22 periods of teaching per week)
- Salary 25,190 Bath/Month
- Other duties assigned by the school
2. Qualifications
2.1 Male or female, age 23 or over
2.2 Being an English native speaker or use Non-native speaker
2.3 Having a valid passport and National ID card
2.4 Having a Bachelor’s degree or higher of Education, English major (teaching
experiences in secondary school would be an advantage)
2.5 Having a good personality for teaching profession, be able to work according to the
school rules
3. Requirement
3.1 A copy of passport, visa, and manuscript
3.2 A copy of transcript, degree, and manuscript
3.3 A copy of teaching license or permission letter from Teacher’s council for teaching
for teaching in school without teaching license and manuscript
3.4 A copy of English training certificate and manuscript
3.4 Two 1-inch photos, wearing formal clothing and do not wear hat and sunglasses
3.5 A copy of all documents that advantage for application
4. Date of application
4.1 Apply by yourself on May 21st -24th , 2019

4.2 Interview and Demonstrate of teaching for 1 hour on the apply date (please bring all
requirement)
4.3 Announce the result on May 30th, 2019 at Sompoypittayakom School and on website
www.sompoy.ac.th
4.4 Start working on June 4th, 2019
5. Conditions
5.1 Rescission of the agreement must inform the employer at least 30 days
5.2 An annual employment, the employer must undergo a probationary period of 3
months and undergo an evaluation after each semester.
Contact: Sompoypittayakom School
Tel: 045- 913714
090-4969099

Mr Thanakirt Kedchailert
The Director of Sompoypittayakom School

