
 

ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                                                                        
เร่ือง  รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว                                                     

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง                                                                                                
(งบประมาณรายได้สถานศึกษา) 

 ด้วยโรงเรียนวัดเวฬุวัน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรชาวต่างชาติ  เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนวัดเวฬุวัน              
จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 
1.1 ช่ืองานจ้าง  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  1 อัตรา 
1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดยการจัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
(3) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3 อัตราค่าจ้าง 

1.3.1.  มีใบประกอบวิชาชีพ  จบสาขาตรงตามวิชาท่ีโรงเรียนระบุ  เป็นเจ้าของภาษา                      
มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  เงินเดือน  32,000 บาท หากผ่าน
การทดลองงาน 3 เดือน  จะปรับเป็น 35,000 บาท  

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา 
2.1 เพศหญิง/ชาย  อายุ  22-50 ปี 
2.2  มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่ำ)   
2.3 ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน/ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีนอย่างน้อย 22 ช่ัวโมง/สัปดาห์ได้ 
2.4  สามารถสอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษได้ 
2.5  เป็นเจ้าของภาษา (จาก 5 ประเทศ  ได้แก่  สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา             
แคนนาดา  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์) 

 



 

2.6  เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวท่ีสามารถตอบสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport)   
2.7  ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง  เป็นแบบ  Non-B  จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
2.8  เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ  ขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ  โดยให้
ใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.9 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ             
จากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
2.10  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเหมาะสม  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือบุคคลท่ีน่าเช่ือถือรับรอง (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
2.11  มีประสบการณ์สอนทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ถ้ามีประสบการณ์อย่างน้อย           
1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

 3.  การรับสมัคร 

  3.1 วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 

   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.weruwan.ac.th  
ต้ังแต่วันท่ี  1 กันยายน  - 30 กันยายน  2563 โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมาท่ี  
techarakanna@gmail.com  หรือ  tom.kannika@gmail.com เอกสารทุกรายการให้มกีารรับรองความ
ถูกต้อง  และให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันรายงานตัว   

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง  และสำเนาภาพถ่าย  จำนวน  1 ชุด                     
(รับรองสำนวนถูกต้องด้วย) 
(1)  ใบอนุญาตประกอบอาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

จำนวน   1  ฉบับ  (ถ้ามี) 
(2) หนังสือเดินทาง  และบัตรประจำตัว  (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 
(3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน

ท่ีเช่ือถือได้ 
(4) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา  ขนาด  1x1.5   นิ้ว  โดยไม่เกิน 1 ปี  

(นับถึงวันปิด  รับสมัคร)  จำนวน  1 รูป 
 

 

http://www.weruwan.ac.th/
mailto:techarakanna@gmail.com%20%20หรือ
mailto:tom.kannika@gmail.com%20เอกสาร


(5) สำเนาแสดงผลการเรียน  (Transcript)  และปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
แสดงว่าเป็นผู้มี  วุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  
และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอาจอนุมัติ  ภายใน  วันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  จำนวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ) 

(6) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน  1 เดือน) 
(7) หลักฐานอื่นๆ  เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ –สกุล (ถ้ามี) 

4. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก โดยทาง 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  ภายใน เดือนกรกฎาคม
ทางเว็บไซต์  weruwan.ac.th  หรือ  ทาง Facebook  โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกุล) 

5.  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก 
ทางโรงเรียนวัดเวฬุวัน จะทำการทดสอบปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์ 

           ภายในเดือน กันยายน  2563 ณ  อาคารสำนักงานโรงเรียนวัดเวฬุวัน  ตามลำดับผู้สมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ภายในวันท่ี กันยายน  2563. ณ อาคารสำนักงาน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  หรือทางเว็บไซต์  http://www.wrw.ac.th.  หรือ ทาง Facebook  โรงเรียนวดั
เวฬุวัน (สารภีชนานุกุล)  ท้ังนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ท่ี โทร. 088-4126708 

 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ 1 กันยายน  2563 
                                    

ลงชื่อ   
                                                                                      (นายจรัล  ถาวร) 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Watweruwan School’s announcement 

Topic  :  The  Recruuitment  of  Foreign Teachers 

_______________________________________________________________________ 
 

Watweruwan  School  is  looking  for  qualiflied  foreign  teachers to teach  English  to 

students  in  primary and secondary  level  in  academic  year 2561. 

1.  Position  :    Teachers  with  salary  range 

1.1)  32,000 – 35,000  baht  monthly  (Native  Speakers) 

- 32,000  basic  salary  for  the first  3  months  (probationary  period) 

- Salary  will be  increased  to  35,000 baht  after  3  months  based  on  

a  good  teaching performance. 

2.  Qualification :                                                                                           

2.1  Bachelor  Degree  in  Education  or  related  field.                                                     

2.2  Male/Female  age  between  22-50  years  old.                                                   

2.3  The  application  can  teach  English.                                                                 

2.4  Native  speakers  of  English  (American, British, Australian, Canadian  

or  New Zealander)                                                                                              

2.5  Holding  visa eligible  to  work  in Thailand                                                        

2.6 Holding  teachers  license  or  eligible  to  register  for  permission  to  

teach  without  license  with  the  Teacher  Council  of  Thailand                                  

2.7  Good  personality  and  dedicated  to  teaching  young  children                        

2.8  Having  experience  in  teaching  is  preferable.                                              

2.9  The  basic  teaching  hours  required  by  the  contract  are  22  hours  

a  week 



 

3.  Applying  for  positions 

3.1  Date& times                                                                                        

Download  the  application  from  www.weruwan.ac.th  and   send the  

application and  required  documents  by email   

techarakanna@gmailcom  or  tom.kannika@gmail.com 

   3.2 Required  Documents                                                                                        

3.2.1  Cover  letter&Resume                                                                        

3.2.2  1 recent  photo  (size 3x4 cm) without  hat  or  sunglasses               

3.2.3 Copy  of  passport  and  visa                                                         

3.2.4  Copy  of  B.A. diploma  or  transcript                                                

3.2.5  Teaching  license (If  any)                                                            

3.2.6 Letter  of  reference (if  any)                                                                 

3.2.7  Other  document  e.g. proved  of  name  or  last  name  

changed  etc.                                                                                            

4.  Recruitment  Procedure    

               The  School  committee  will  consider  from  applicant’s  documents, 

interviewing, demo  teaching on  September   2020  (respectively  apply)  and  

notify  each  selected  applicant  no  later  than   September  2020                                     

 5.  Selected  applicant  must  sign  the   contract  and  be  ready  to  start  

working  as  from  September  2020                                     

Announce  on  1st  September,2020          

                                                          

(Mr.Jarun  Thaworn)                                                                                                          

The  director of  Watweruwan School 

http://www.weruwan.ac.th/
mailto:tom.kannika@gmail.com

