
  ~๑~ 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ/านแพงพิทยาคม 

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป>นครูอัตราจ/างช่ัวคราว (ครูชาวตEางชาติ) 

********************* 

ด$วยโรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

มีความประสงคFจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปJนครูอัตราจ$างช่ัวคราว (ครูชาวตNางชาติ) จำนวน ๑  อัตรา ดังน้ัน 

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดNวนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  

มีนาคม ๒๕๔๗ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  

๒๕๔๖ เร่ืองมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ$างช่ัวคราว และเกณฑFและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ$าง

ช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ$าง

เปJนครูอัตราจ$างช่ัวคราว (ครูชาวตNางชาติ เจ$าของภาษา Native Speaker) โครงการห$องเรียนพิเศษ (IEP) ทำหน$าท่ี

ครูผู$สอน ดังน้ี 

 

          ๑. ช่ือตำแหนEงและรายละเอียดการจ/าง 

    ช่ือตำแหนNง ครูอัตราจ$าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต$นและตอนปลาย สNงเสริมการเรียนรู$ของผู$เรียนด$วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยเน$นผู$เรียนเปJนสำคัญ โดยปฏิบัติการสอนไมNเกิน ๒๕ คาบตNอสัปดาหF และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได$รับมอบหมาย  

 

๒. คุณสมบัติของผู/มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปJนผู$มีคุณสมบัติ ดังน้ี  

    ๒.๑ เพศชายหรือหญิง อายุไมNเกิน ๕๕ ปtนับต้ังแตNวันสมัคร  

    ๒.๒ เปJนเจ$าของภาษาโดยตรง (English Native speakers) จาก ๕ ประเทศ ได$แกN สหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักรบริเทนใหญNและไอรFแลนดFเหนือ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนดFหรือเปJนผู$ท่ีมา จากประเทศท่ีใช$

ภาษาอังกฤษเปJนภาษาท่ี ๒ 

    ๒ ๓ เปJนผู$มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหนNง ตามท่ีระบุไว$ในรายละเอียดแนบท$ายประกาศน้ี  

    ๒.๔ เปJนผู$มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข$อบังคับของโรงเรียน 

    ๒.๕ มีหลักฐานแสดงความรู$ความสามารถภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีเช่ือถือได$  

    ๒.๖ ไมNเปJนผู$มีหน้ีสินล$นพ$นตัว และไมNเปJนบุคคลล$มละลาย  

    ๒.๗ เปJนผู$มีสุขภาพรNางกายแข็งแรงตามคำวินิจฉัยของแพทยF หรือต$องไมNเปJนโรคประจำตัวท่ีต$องพบ

แพทยFสม่ำเสมอ 

    ๒.๘ ไมNเปJนผู$เคยต$องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคำส่ังท่ีชอบด$วยกฎหมายให$จำคุก เว$นแตNเปJน

โทษสำหรับความผิดท่ีได$กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  



  ~๒~ 

    ๒.๙ ไมNเคยเปJนผู$เคยถูกลงโทษปลดออกหรือไลNออกเพราะกระทำวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

ข$าราชการครู พ.ศ.๒๕๐๓ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  

    ๒.๑๐ เปJนผู$มีความรู$ความสามารถในการใช$คอมพิวเตอรFและใช$ internet ในการสNงเสริมการเรียน  

การสอนได$ 

 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนEงและอัตราเงินเดือน  

    ๓.๑ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวNา หากมีวุฒิการศึกษาในสาขาการศึกษา และหรือมีประสบการณF

ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาจะพิจารณาเปJนพิเศษ  

    ๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวตNางประเทศ ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ    

ทำเร่ืองอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมNมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช$หลักเกณฑFคุรุสภา (ถ$ามีจะพิจารณาเปJนพิเศษ) 

    ๓.๓ สามารถสอนได$ตามตารางสอนท่ีโรงเรียนกำหนด และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย ให$

เปJนกรณีพิเศษ 

    ๓.๔ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู$จัดทำเอกสารการเรียนรู$ ใบงาน ใบความรู$ให$สอดคล$องกับ 

หลักสูตรสถานศึกษาออกแบบและดำเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

๒๕๕๑ ได$    

    ๓.๕ สามารถปฏิบัติหน$าท่ีต้ังแตNวันจันทรFถึงวันศุกรF ต้ังแตNเวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

    ๓.๖ สามารถจัดสอนซNอมเสริมให$กับนักเรียนท่ีไมNผNานเกณฑFประเมินในชNวงเวลาท่ีเหมาะสมหรือท่ี      

ตามโรงเรียนกำหนด  

    ๓.๗ สามารถฝ�กนักเรียนเพ่ือเข$าประกวด แขNงขันกิจกรรมตNาง ๆ ท่ีเก่ียวข$องกับภาษาอังกฤษ  

    ๓.๘ ให$ความรNวมมือกับครูผู$สอนคนไทยในการจัดกิจกรรมในเทศกาลตNาง ๆ นิทรรศการวิชาการ และ  

คNายภาษาอังกฤษของโรงเรียน  

    ๓.๙ สามารถปฏิบัติหน$าท่ียืนทักทายนักเรียนและครูท่ีประตูโรงเรียน ระหวNางเวลา ๐๗.๔๐-๐๘.๑๐ น. 

    ๓.๑๐ สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการสำหรับกิจกรรมท่ีสำคัญตามคำส่ังของโรงเรียน  

    ๓.๑๑ อัตราคNาจ$างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนอยูNกับความสามารถและประสบการณF  

 

๔. การรับสมัคร  

    ๔.๑ ประกาศรับสมัคร ระหวNางวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสNงใบสมัคร 

และสำเนาหลักฐานการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสF (e-mail) มาท่ี sj.ngiwchairach@gmail.com หรือสมัคร

ด$วยตนเอง ท่ีฝ�ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม 

 

๕. เอกสารและหลักฐานท่ีผู/สมัครจะต/องสEงมาพร/อมใบสมัคร  

    ๕.๑ ใบสมัครตามแนบท$ายประกาศ  

    ๕.๒ รูปถNาย ขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๒ รูป (ถNายไมNเกิน ๖ เดือน)  



  ~๓~ 

    ๕.๓ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ฉบับ  

    ๕.๔ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล$วและ ใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) พร$อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  

    ๕.๕ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต พร$อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  

    ๕.๖ ใบรับรองแพทยF ซ่ึงออกให$ไมNเกิน  เตือน และแสดงวNาไมNเปJนโรคประจำตัวและไมNเปJนโรคท่ีต$องห$าม

ตามกฎ ก.ค.ศ. วNาด$วยโรค พ ศ. ๒๕๔๙  

    ๕.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ เชNน ใบสำคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ$ามี) อยNางละ ๑ ฉบับ 

 

๖. เง่ือนไขการสมัคร  

    ผู$สมัครเข$ารับการคัดเลือกต$องรับรองสำเนาถูกต$องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู$รับสมัครเข$าการคัดเลือก

จะต$องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอตนเองวNาเปJนผู$มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ความผิดพลาด

อันเกิดจากผู$สมัครไมNวNาด$วยเหตุผลใด ๆ อันมีผลให$ผู$สมัครสอบไมNมีสิทธ์ิตาม ตังกลNาว ให$ถือวNาการรับสมัครและการได$

เข$ารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเปJนโมนะ และหากตรวจสอบ พบวNาเปJนผู$ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนจะไมNพิจารณาจ$างและ

ผู$สมัครจะเรียกร$องสิทธ์ิใด ๆ ภายหลังมิได$ 

 

๗. การประกาศรายช่ือผู/สิทธ์ิเข/าสอบคัดเลือก 

        การประกาศรายช่ือผู$มีสิทธ์ิเข$าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครท่ีย่ืนสมัคร และกำหนดวัน เวลา 

สถานท่ีในการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตF http://bpks.ac.th 

 

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคมจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปJนลูกจ$าง

ช่ัวคราวปฏิบัติหน$าท่ี ครูผู$สอนวิชาภาษาอังกฤษ ดังน้ี  

    (๑) ความรู$ความสามารถ - การสอบสอนภาคปฏิบัติ (สอบสอน)  

    (๒) ความเหมาะสมกับตำแหนNง ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณF) โดยประเมินจาก 

- ประวัติสNวนตัวและการศึกษา  

- บุคลิกภาพ ทNวงทีวาจา - ความรู$ ความสามารถ ประสบการณF  

   - การมีปฏิภาณไหวพริบ - เจตคติ อุดมการณF  

 

           ๙. การสอบคัดเลือก โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณFตาม

ขอบขNายภารกิจท่ีกำหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. เปJนต$นไป 

ณ อาคารแพงริมโขง (อาคาร ๑)  ห$องเกียรติยศ โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม หรือทางเคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิกสF  

โดยได$กำหนดการคัดเลือก ดังน้ี 

 

 



  ~๔~ 

วัน วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันอังคาร ท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต้ังแตNเวลา ๐๙.๐๐ เปJนต$นไป) 

ความเหมาะสมกับตำแหนNง (สอบสัมภาษณF) 
๑๐๐ 

 

หมายเหตุ สำหรับสถานท่ีในการสอบคัดเลือกจะแจ$งให$ทราบพร$อมกับประกาศรายช่ือผู$มีสิทธ์ิเข$ารับการคัดเลือก 

ตารางเวลาในการสอบอาจมีแก$ไข 

 

๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู$ผNานการสอบคัดเลือก

ได$ตามลำดับคะแนนท่ีสอบได$ ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเว็บไซตFโรงเรียน http://bpks.ac.th 

  

๑๑. ระยะเวลาการจ/าง  

      ระยะเวลาสัญญาจ$าง ต้ังแตNวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ ศ. ๒๕๖๖ 

 

  ๑๒. รายงานตัวและการจัดทำสัญญาจ/าง  

      ๑๒.๑ ผู$สอบคัดเลือกได$ให$รายงานตัวและทำสัญญาจ$างในวันท่ี ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

เวลา ๐๙.๐๐ น. หากผู$ได$รับการคัดเลือกไมNมารายงานตัวตามวันและเวลาดังกลNาวจะถือวNาสละสิทธ์ิ ทางโรงเรียน   

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกผู$สอบได$ในลำดับถัดไป  

      ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจเอกสารภายหลังแล$วพบวNาเปJนผู$ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดในประกาศรับสมัคร   

จะไมNพิจารณาจัดจ$างหรือยกเลิกการจ$างโดยไมNมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน  

 

จึงประกาศให$ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๕ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

      (นายเอกชัย  คะษาวงคF) 

  ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 



  ~๕~ 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

เป>นครูอัตราจ/างช่ัวคราว (ครูชาวตEางชาติ) 

ตามประกาศโรงเรียนบ/านแพงพิทยาคม ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดือนป̀ รายการ หมายเหตุ 

วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร สถานท่ีรับสมัคร / ทดสอบ / 

รายงานตัว   

โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครพนม 

 

วันท่ี ๑๖-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับสมัคร 

วันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกาศรายช่ือผู$มีสิทธ์ิเข$ารับการ

เลือกสรรและการสรรหา 

วันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  สอบสัมภาษณF   

วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ประกาศรายช่ือผู$ผNาน                    

การเลือกสรรและการสรรหา 

วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕    รายงานตัว/ทำสัญญาจ$าง 



  ~๖~ 

ใบสมัครบุคคลการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป>นครูอัตราจ/างช่ัวคราว (ครูชาวตEางชาติ) 

โรงเรียนบ/านแพงพิทยาคม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

---------------------------------------- 

๑. ช่ือ      นามสกุล       

สัญชาติ    เช้ือชาติ    ศาสนา     

๒. เกิดวันท่ี  เดือน    พ.ศ  อายุถึงวันรับสมัคร  ปt 

๓. เกิดท่ีตำบล    อำเภอ/เขต   จังหวัด               

๔. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน           

ออก  ณ  สำนักงาน    เม่ือวันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

๕. ท่ีอยูNป�จจุบัน เลขท่ี   ถนน    ตำบล     

อำเภอ/เขต    จังหวัด    เบอรFโทร    

๖. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน      ปt พ.ศ.    

ได$รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา     วิชาเอก     

มีคุณวุฒิ ความรู$พิเศษ คือ           

๗. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

               ¡ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธ์ิ 

¡ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล$ว 

¡ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ¡ รูปถNาย ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว จำนวน ๑ รูป 

¡ สำเนาทะเบียนบ$าน   ¡ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

¡ ใบรับรองแพทยF   ¡ หนังสือรับรองการผNานงาน 

¡ อ่ืน ๆ .................................................................................................................................. 

 

ข$าพเจ$าขอรับรองวNาเปJนผู$มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข$อความท่ีแจ$งในใบสมัครน้ีถูกต$อง 

และเปJนความจริงทุกประการ 

     ลงช่ือผู$สมัคร …………………………………………….. 

            (…………………..………………………) 

      วันท่ี …………………………………………….. 

เจ+าหน+าที่รับสมัคร เจ+าหน+าที่ตรวจคุณสมบัติ 

ได+ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู+สมัครแล+ว 

ถูกต+อง 

         ……………………………..……………………… 

          (……………………………………………………) 

ได+ตรวจสอบคุณสมบัติของผู+สมัครแล+ว ปรากฏวPา 

                      ขาด คุณสมบัติ เพราะ …………………………. 

                      คุณสมบัติถูกต+อง 

                   ……………….…………………………………… 

                   (……………………..………………..……………) 



  

 

 

      

           คำส่ังโรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม 

  ท่ี ๑๑๑ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แตNงต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปJนครูอัตราจ$างช่ัวคราว (ครูชาวตNางชาติ) 

.................................. 

 ด$วยในภาคเรียนท่ี ๒ ปtการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม  มีความประสงคFรับสมัครบุคคลเพ่ือ 

สอบคัดเลือกเปJนครูอัตราจ$างช่ัวคราว (ครูชาวตNางชาติ) เพ่ือปฏิบัติหน$าท่ีสอนภาษาอังกฤษในโครงการห$องเรียนพิเศษ 

(IEP) เพ่ือให$การดำเนินงานเปJนไปตามระเบียบปฏิบัติ  จึงแตNงต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังน้ี 
 

คณะกรรมการรับสมัครและตรวจหลักฐาน 

๑. นางพิมพFณิชากF  พร$อมธนรัตนF    กรรมการรับสมัครวันท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช  กรรมการรับสมัครวันท่ี ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓. นางสาวพรวิมล  กล่ินศรีสุข      กรรมการรับสมัครวันท่ี ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔. นางสาววิภาภรณF  เหมกอง        กรรมการรับสมัครวันท่ี ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  

๕. นางสาวพิมพFรพี  อัคพิน  กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖. นายนราวิชญF  วงศFเข็มมา  กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗. นางธิรดา  ศักด์ิประสิทธ์ิ   กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๘. นางสาววิลาสิณี  สีหะวงษF    กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๙. นางภาวิณี  เช้ือคำจันทรF   กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๐. นางสาวปาณิสรา  บุญเดช     กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  

๑๑. นางสาวมาริสา  สุทธิธรรม  กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๒. นางสาวศุจีภรณF  ง้ิวไชยราช    กรรมการรับสมัครวันท่ี ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

หน/าท่ี  รับสมัคร ตรวจหลักฐาน เก็บหลักฐานการสมัครในแตNละวัน ท่ีห$องบริหารงานบุคคล/ธุรการ 

ในระหวNางวันท่ี ๑๖-๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ (ไมNเว$นวันหยุดราชการ) 
 

    คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 

 ๑. นายเอกชัย  คะษาวงคF   ผู$อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

 ๒. นางยุคลทร  โพธ์ิศรี    รองผู$อำนวยการฯ    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นางคุณัญญา  รักษFชุมชน  รองผู$อำนวยการฯ    กรรมการ 

 ๔. นายโกมินทรF  เถาวFชาลี  รองผู$อำนวยการฯ    กรรมการ



 ~๘~ 

 

๕. นายสมศักด์ิ  เค่ียงคำผง       หัวหน$าฝ�ายบริหารวิชาการ          กรรมการ 

 ๖. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข       หัวหน$ากลุNมสาระฯภาษาตNางประเทศ  กรรมการ 

๗. นางวิจิตร  วิริยะเศรษฐFกุล      หัวหน$าโครงการห$องเรียนพิเศษ IEP   กรรมการ 

 ๘. นางสาวพิมพFณิชากF  พร$อมธนรัตนF  หัวหน$าฝ�ายบริหารงานบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 

หน/าท่ี ประชุม วางแผน ดำเนินการสอบคัดเลือก จัดทำบัญชีผู$เข$าสอบโดยเรียงสำดับคะแนนจากสูงไปหาต่ำ 

 ให$ผู$ได$รับแตNงต้ังปฏิบัติหน$าท่ีด$วยความซ่ือสัตยF สุจริต โปรNงใส เปJนธรรม  

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                  

 

                (นายเอกชัย  คะษาวงคF) 

          ผู$อำนวยการโรงเรียนบ$านแพงพิทยาคม 

 

 



  

 

 

 

 

Banphaeng Pittayakom School’s Announcement 

The recruitment of a foreigner as an English teacher 

*************** 

Banphaeng Pittayakom School, the Secondary Educational Service Area 

Nakhon Phanom is seeking a foreign teacher to teach English in Intensive English Program 

(IEP) with the following qualifications and requirements below. 

 

Position 

1. To teach English at least 20-25 hours per week in the school focusing children- 

centered learning and using a variety of teaching methods. 

2. To conduct English activities and other assignments (i.e. Camps and presentations) 

and attend workshops, meeting and events throughout the year. 

3. The school will obtain Non-B visa, work permit and/ or teaching license with helping 

paperwork. 

Qualification 

1. Native English speaker (UK or North Ireland, USA, Canada, Australia, New Zealand and 

South Africa) or any other countries that use English as their first language. 

2. Bachelor’s degree of equivalent in Education or in any related field 

3. Experience and teaching English would be an advantage. 

4. Basic office of IT skills. 

5. Extremely motivated, adaptable and enthusiastic to teach students. 

6. Ideally, already in Thailand. 

7. No record of improper behavior. 

Required documents 

1. A copy of Certified documents of teaching experience or related experience 

2. A copy of transcript 

3. A copy of passport 

4. 1 photo (1.5 inch taken within the last 6 months) 

5. A resume
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Wage 

 Native speaker starting at 30,000 baht per month. 

 

How to apply 

1. Apply in person at office of foreign Languages, building 1, Banphaeng Pittayakom  

School. 

2. Apply via Email with the application form and required documents to  

sj.ngiwchairach@gmail.com your documents should be sent as either a PDF or     

a Microsoft Word. 

Application Deadline: 26th August, 2022  

 

Selection Process 

Interview will be conducted at 9 a.m. on 30th August, 2022 at Banphaeng Pittayakom 

School.  

The result of interview will be announced on the school website  www.bpks.ac.th 

and school Facebook page https://www.facebook.com/phaengpitnews on August 31th, 2022. 

 

Announcement made on August 15th, 2022 

 

 

 

(Mr. Ekkachai Kasawong) 

Director of Banphaeng Pittayakom School   
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Annoucement 
 

The IEP at Banphaeng pittayakom School is currently looking for an enthusiastic, dynamic, well-

qualified, and committed NATIVE English teacher. Working starts on the 1st of October 2022. 

 

Accepting Resume starts on 16-26 August, 2022. Shortlisted applicants will be invited for an interview on 

the 30 via email or phone call the result will be on the next day. 

 

Qualifications 

* NES (UK or North Ireland, USA, Canada, Australia, New Zealand and South  Africa) or any other countries 

that use English as their first language. 

* 1-2 year teaching experience (preferably) 

* Degree holder ( for a work permit and visa purposes) 

* Ideally, already in Thailand. 

* No record of improper behavior. 

 

Remunerations 

* 30k baht compensation (negotiable depends on qualifications) 

* 13-month-renewable contract 

* 20 - 25 periods a week 

 

Duties and Responsibilities 

* be in school at 7:30 am out at 4:30 pm 

* planning, preparing, and delivering lessons 

* preparing teaching materials 

* preparing midterm and final exam 

* responsible for the academic progress of the students 

* helping students improve their listening, speaking, reading, and writing skills via individual 

  and group sessions ( once a week) 

* checking and assessing student’s work 

* training students for competition 

* attending school-social events (if necessary) 

 

Note: CV, Passport Profile/visa page, Diploma, etc. should be sent to the email provided, as a pdf.     

E-mail : sj.ngiwchairach@gmail.com  

We are glad to welcome you to our student-centered and friendly-environment school. 

 



 
Application Number................. 

  
 

Application form for Temporary Employee 
 

1. Personal Information 

First and Last name 

(Mr / Mrs / Miss)................................................................................................................................................................................... 

Position applying for 

…............................................................................................................... 

 

Salary Expectation...................................................... 

Contact Address 

.................................................................................................................. 

…............................................................................................................... 

Contact Phone Number................................................................... 

E- Mail Address.................................................................................... 

Date of birth  

(Day/ Month/Year) 

….......................................... 

Age 

 

…....................................... 

Ethnic Origin 

….......................................... 

Nationality 

…....................................... 

National identification number / Passport number 

................................................................................................................. 

Place of Issue.........................................Province............................. 

Date of Issue....................................................................................... 

Date of Expiry...................................................................................... 

Marital Status 
 

….......................................... 

Military Service 
 

….......................................... 

Nationality 
 

…....................................... 

Religion 
 

…....................................... 

 

2. Education and Training Background 

Year 
Educational institution / Department Diploma/ Majors 

Start End 

    

  

    

  

    

  

    

  

 



 
3. Work Experience and Details (Please provide details of work done during the last 3 years) 

Year Name and Address 

Of Employer  

Position Title/ 

Duties 
Salary Reason for Leaving 

Start End 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4. Please specify the achievement of the work done during the last 2 years (if any) 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 

4.1 Please provide comments about your experience and explain how the experience was 

beneficial to the job this time 
 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 

5. Special Skills and Explanation (if any) 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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Documents of application 
 

� 1 Copy of academic certificate or transcript  

� 1 Copy of diploma  

� 1 Copy of house registration  

� TOEFL score not less than 500 or IELTS 

� 1 Copy of identification card / Passport 

� 2 pictures of 1 inch photo 

� 1 Copy of Evidence of military service (if any) 

� 1 Copy of other evidence not mentioned above (if any)  

 

6. References (Please specify names of people familiar with your work, such as direct 

supervisor. Please do not specify the name of relatives or friends) 
 

First and Last Name 
Current Position  

Current Workplace and 

Telephone Number 

Specify the relationship 

with you 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

7. I have all the qualifications as written in the Banphaeng Pittayakom application 

form.  

I certify that all statements stated above are true. If any part of  

the statement is false or inaccurate to be considered as evidence to terminate  

my employment immediately. 
 

 

 

                                          Sign..................................................................................Candidate 
                                (….............................................................................) 

          Application submitted on: Day....................... Month......................Year................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Check and Evaluated 
 

....................................................... 

............/..................../.................... 
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