ประกาศโรงเรียนนครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครบุคคล (ชาวต่างชาติ) เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูปฏิบัติการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยโรงเรียนนครสวรรค์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครู
(ชาวต่างชาติ) เพื่อปฏิบัติการสอนในห้องเรียนปกติ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เริ่มปฏิบัติงานในวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๘,๐๐๐ บาท โดยปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอื่น ๆ ตามหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับ
มอบหมาย โดยปฏิบัติงานสอนไม่เกิน ๒๒ คาบ ต่อสัปดาห์
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์
๒.๒ เป็นเจ้าของภาษา (Native English Speaker) คือ ชาวอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
หรือนิวซีแลนด์
๒.๓ สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษและ/หรืออื่น ๆ ตามหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้
๒.๔ เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง
๒.๕ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา และ/หรือมี
ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๖ หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (สาหรับชาวต่างชาติ) ตาม
หลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๗ เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
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๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งประวัติย่อพร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อ
ไปด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อาคาร ๒ ชั้น ๒ หรือส่งสาเนาเอกสารดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่
maenglish_54@nssc.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) หนังสือเดินทาง
(๒) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (สาหรับชาวต่างชาติ) ตาม
หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี)
(๔) หลักฐานแสดงประสบการณ์ในการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รูป
(๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔. การสอบคัดเลือก
โรงเรียนนครสวรรค์จะติดต่อนัดหมายผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่โรงเรียนต้องการทางโทรศัพท์และ/
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้มาดาเนินการทดสอบทักษะการสอนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
๕. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างคือ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นายพันศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนนครสวรรค์
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-TranslationNakhonsawan School’s Announcement
Subject: Recruiting a native English teacher
Nakhonsawan School in Nakhonsawan province is seeking a native English teacher for its
regular program students. The job starts on November 1st, 2018.
1. Details about the position
One native English teacher responsible for
- teaching English for communication or the other subjects of grades 10-11 (not over 22
periods of teaching per week with a salary of 38,000 baht) and
- other duties assigned by the school
2. Qualifications
2.1. Male or female, age between 25 and 55 years old
2.2. A native English speaker (British, American, Canadian, Australian, or New Zealander)
2.3. Able to teach English for communication or the other subjects of grades 10-11
2.4. Having a valid passport
2.5. Having a bachelor’s degree of higher (a degree in education and/or teaching experiences
in secondary schools would be an advantage.)
2.6. Having a teaching license or a teaching permit without the license issued by The Teacher
Council of Thailand would be an advantage
2.7. Having good personality for teaching profession/Able to work according to the school
rules
2.8. Having good health, both physically and mentally
3. Application
3.1. Date, time and venue
The applicants should submit their resumes with their contact number(s)
along with the required documents to Nahonsawan School in person (Room number 225, 2nd
Floor, 2nd Building) or send the resume and the copies of required documents to
maenglish_54@nssc.ac.th from now until October 17th, 2018.
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3.2 Required documents
(1) A copy of passport
(2) A copy of educational certificate (transcript of records)
(3) A copy of teaching license or teaching permit without the license issued by The
Teacher Council of Thailand (if any)
(4) A copy of certificate of work experiences (if any)
(5) Two recent head-and-shoulder photographs (one-inch sizer)
(6) A recent medical certificate (certifying that the applicant is in good physical and
mental health)
4. Teaching demonstration interview
The school will contact qualified applicants by phone and/or email to
schedule the time for a teaching demonstration and interview. The qualified applicants must
provide a teaching demonstration and attend an interview at the school in Nakhon Sawan.
5. Duration of employment
The duration of employment is from November 1st, 2018 to March 31st, 2019.
Announced on October 11th, 2018

(Mr. Pansak Srithong)
Director of Nakhonsawan School

