ประกาศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
********************************************
ด้วยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่องานจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ จานวน 2 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายสาขาวิชา
3. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยจัดอบรมสั่งสอน
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 อัตราค่าตอบแทน
- กรณีเป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าจ้าง 35,000 – ๔๐,๐๐๐ บาท
- กรณีไม่ใช่เจ้าของภาษา อัตราค่าจ้าง 20,000 – ๒๕,000 บาท
2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ
2.1 เพศชาย/หญิง
2.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.3 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อสารการสอนได้
2.4 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนได้
2.5 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ NON – IMMIGRANT
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ ขึ้นทะเบียนใบรับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพหรือทาเรื่องขอปฏิบัติการสอนโดยไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.7 เป็นผู้มีหลักฐานประจาตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport)
บัตรประจาตัว
3. การรับสมัคร
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
หรือสมัครช่องทางออนไลน์กรอกข้อมูลผ่าน https://forms.gle/GJQ6cU9D72RcWrGR8
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์)
3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
2. หนังสือเดินทาง และบัตรประจาตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
3. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่เชื่อถือได้
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 โดยไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป
5. สาเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิโดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
4. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก
4.1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.pdp.ac.th
5. วัน เวลา วิธีการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือด
วันที่/เวลา
วิธีคัดเลือก
5 เมษายน 2565
สอบสัมภาษณ์/ทดสอบการสอน/ประเมินความเหมาะสม
เวลา 09.00 - 16.30 น. กับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
100

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จะทาการสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติการสอนและประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสีชมพู
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ตามลาดับผู้สมัคร
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
ทางเว็บไซต์ www.pdp.ac.th
7. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2565
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

(นายปรีชา นาคศิริ)
ผู้อานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

Pluakdaengpittayakhom School Announcement
Pluakdaengpittayakhom School is in need of qualified native English speaking
teachers to teach English subjects to Thai students at Pluakdaengpittayakhom School from
Secondary school. M.1 - M.6. 1 teacher in this academic year will start school on May 1st,
2021.
1. Qualifications of foreign teacher to work at Pluakdaengpittayakhom School :
1.1 Native English speaker from US, UK, Canada, New Zealand, Australia or Non native
speaker using English for second language.
1.2 Male / Female age
1.3 Graduated in Bachelors Degree or equivalent or related field
1.4 Have certificate of Thai Culture training course. / The teachers' Council of Thailand
(Kurusapha) will be given special consideration.
1.5 Teaching qualifications and experience is in advantage.
1.6 Be able to have a full time job at school.
1.7 Good character & human relationship and good service mind.
1.9 The ability to create teaching materials and the lesson.
1.10

Be able to attend any school activities.

1.11

Be able to teach English in other subjects.

2. Documents needed to apply
2.1 One photocopy of passport and last stamp or ID card.
2.2 One photocopy of Certificate of your degree and transcript of records (must be
given within the last date of application)
2.3 Two photographs (1*1.5 inch size) taken not later than six months
2.4 One photocopy of Teacher License
2.5 Other documents (i.e. change of status, marriage contract)

We offer 2 semesters contract. The salaries are 35,000-40,000 baht for native English
speaker and 20,000- 25,000 baht for non-native speaker. The successful candidate shall be
responsible for visa, Medical certificate, teacher license and teaching experience.
3. Announcement the list of eligible candidate of the qualifying examination on Apirl 4,2022
website: www.pdp.ac.th
4. Date of application
4.1 Apply in office time (08.30 until 16.30) Monday to Friday at School’s
office, ThePlucbilc relations room Pluakdaengpittayakhom School, Pluakdaeng district
Rayong or you can apply online in https://forms.gle/GJQ6cU9D72RcWrGR8 during March
28,2022 until April 3,2022
4.2 Interview
Date/Time
April 5,2022
09.00 - 16.30

Selection Methods
interview/Micro teaching method/Assessment of
appropriateness of the requested position

Score
100

Pluakdaengpittayakhom will be interview/Micro teaching method/Assessment
of appropriateness of the requested position in Apirl 5,2022 from 09.00 a.m. at Pink meeting
room Pluakdaengpittayakhom school, Pluakdaeng district, Rayong follow the candidate
sequences.
4.4 Results
The result will be posted on website www.pdp.ac.th Apirl 7.2020
5. The school will hire the qualified competence and quality teacher.
6. School will make the contract between teacher and school on Apirl 8, 2022 at The Human
resources at Pluakdaengpittayakhom school, Rayong.
Announced on March 25,2022

(Mr.Preecha Naksiri)
The principal of Pluakdaengpittayakhom School

