
 

 

 

 

   Notification of Sa-Kaeo Primary Educational Service Area Office 2   
Re : English Teachers Recruiting Announcement 

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

               Sa-Kaeo Primary Educational Service Area Office 2  is currently seeking 
for one teacher of Thai or foreign teachers to teach English program in primary school. 

  1. Position  
             - English teacher at Anubansriwattanawittaya school (primary school)  
in Wattana Nakhorn district, Sa-Kaeo province. Salaly is 30,000 Thai baht/monthy/person 

  2.  Qualifications  
 2.1 Not younger than 20 years of age be male or female, Thai 

and foreign nationalities are eligible.  
2.2  Not possess any of the prohibited characteristics pursuant  

to section 44 of the Teachers and Educational Personnel Council Act, B.E.2546 (2003)  
as follows:  
                           (1) Having improper behaviour or immorality. 
                           (2) Being an incompetent or quasi-incompetent person. 
                           (3) Having been sentenced to imprisonment in any case,   
                                in the opinion of the Teachers Council of Thailand,  
                                which may bring dishonour upon the profession.  
                       2.3 Native English speaker from Great Britain (Comprising the 
Nations of England, Wales, Ireland, and Scotland) The United States, Canada, 
Australia and New Zealand or other countries speaking English as a second language  
such as South Africa, Netherlands, Sweden, France and The Philippines ect. 
  2.4 In case of Non-Native Speaker or Thai teachers, the candidates  
must have qualifications not less than that of being holders of a bachelor’s degree  
and have a test result of proficiency in all four English skills according to the framework  
of CEFR  at level B2 or above as well as having the knowledge standards as follows: 
                                2.4.1 Having knowledge in teaching profession according to the 
knowledge standards prescribed by the Teachers Council of Thailand Board. 
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                          2.4.2 having qualification of a degree in education or its equivalent.  
                          2.4.3 In case of having another degree, must have one of the 
following qualifications: 
                                     2.4.3.1 Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
TEFL (Accredited not less than 120 hours.) 
                                     2.4.3.2 TKT Modules 1,2,3 and YL test with a minimum 
of Band-3 for teaching in primary school level. 
                                     2.4.3.3 TKT Modules 1,2,3 and CLIL test with a minimum 
of Band-3 for teaching in secondary school level. 
                                     2.4.3.4 Trinity TESOL Level 5 Certificate  
                                     2.4.3.5 CELT-p for teaching in primary school level. 
                                     2.4.3.6 CELTA 
                       2.5 Be a person with good behaviour, have professional ethics 
in teaching profession and behave according to Thai cultures. 

3. Date of application   
                      You can apply by submitting the application in person from 
22nd March 2022 until 28th March  2022 during working hours  8.30 a.m.  
to 4.30 p.m. (every day) at Personnel Division of Sa-Kaeo Primary Educational  
Service Area Office 2.  Please dress appropriately.   

  4. Application documents   
 (1) A copy of degree certificate or educational certificate  
(Bachelor’s degree of higher)  along with an original document and a copy of  
transcript of records (A degree in Education or related fields) 
                      (2) An original document and a copy of valid National ID card 
(for Thai) valid passport and visa (for foreigner). 
                      (3) Three recent photographs of 1x1.5 inch full-faced photograph 
without hat and sunglasses (taken no longer than 6 months)  
                      (4) An original document and a copy of the change of name 
certificate and other documents (if any) 
                      All documents must be certified as true copies with an original 
signature. 
 
 
 
 
 



AppLication Conditions

' The appticants are responsibte for setf-examination and certification
as having general and specific qual.ifications for the position according to the recruitment
announcement. The appl.icants must fi|.|. in the detaits and submit the correct and
comptete evidence for the app[ication. ln the event of an error caused by the appl.icant
for any reason or educational quaLification does not match the quatifications of the
position apptied for the setection, as a resutt, appticants are not el.igibl.e to be setected
according to the candidate announcement. lt shal.l. be deemed that the apptication and
admission to this setection are void /nul.l.ified for that person and cannot ctaim any rights
in no case.

6. Announcement for the candidates

The candidates tists wiLl be announced via the website
hfip// www.skarea2.go.th on 30th March 2022.

7. Date and Ptace for micro teaching and lnterview
The micrd teaching and interview wil.[ start at 09.00 a.m.

The location wi[[ be notified together with the announcement of the l.ist of el.igibl.e

candidates.

8. Announcement of the Setection

The candidates who are deemed to be setected must have

a minimum score of both parts not less than 60 percent and be ranked in order
from the highest score. The setected candidates list wil.l. be announced via

website http// www.skarea2.go.th on Ltn Aprit^.2022.

Notified on 15th Marc h,2Ot22

Acting Sub Lieutenant

(Surasit Titsomboon)
Director of Sa-Kaeo Primary Educationa[ Service Area Office Z

l:i

5.
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Detait score Remarks

Date: 31't March, 2022

Time 09.00 a.m. -10.30 a.m.

Time 10.40 a.m. -12.00 p.m.

Micro Teaching

[nterview

50

50

TotaI 100



 
 
             Conditions for hiring foreign English teachers that should be followed 
 
1. To teach English in the skills of listening, speaking, reading, and writing  
    for 1 academic year (2 semesters) 
2. To teach English in the skills of listening, speaking, reading, and writing in primary level.  
3. To teach the students from 7.30 a.m. until 4.30 p.m. on Monday-Friday  
4. To teach the students at least 20 periods/week 
5. To co-ordinate, work, and support all teachers within the classrooms and school 
  where appropriate. 

6. To give teaching resources and a lesson plan that are both creative and practical. 
7. Willing to be a speaker to help Thai teachers improve their English language skills    

both within and outside the school when the school organizes the training. 
8. Join with teachers who supervise children during English Day Camp and other     
    school activities. 
9. Join with all various creative activities. 
10. Be flexible and adaptable in all job conditions. Be kind and courteous to your    

 colleagues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Schedule of testing for hiring foreign English teachers  
Sa-Kaeo Primary Educational Service Area Office 2 

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

 

No. Details Date month year Remarks 

1. Date of Application  22-28 March, 2022     

3. Announcement for the candidates 30 March, 2022    

5. Test : Micro teaching and Interview  31 March, 2022     

6. Announcement of the Selection  1 April, 2022     
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Application Form for Teaching English Position  

1. Personal Data  

   1.1  Name (Mr. Mrs. Miss)…………..........................................................................…Age……………... 

   1.2  Date of birth (DYM) …...............Nationality……….……..….Religion…..……Blood Group.................. 

   1.3  Country of Origin ………..…................................................................................................................ 

   1.4  Marital Status 

                   Single   Married  Widowed   Divorced     Others….....….………           

   1.5  Passport No./I.D. Card No.…………………..…….Issuing Authority……........…………………… 

        Date of Issue …………………….....……..….... Date of Expiry ..............................……………….. 

   1.6  Home address….....………………….............………………………………………………………...                                             

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

           Present address (in Thailand)……..........………………………………………………….…………                    

             ..........………………………………….............................……Telephone No. …..............…………. 

        Mobile phone No. ……………………………E-mail Address. .........................................................   

2.  Education 

        Give full details.  (If more space is needed, attach separate sheet.)  

Degree / Diploma Name Of Institution /                 

Place of Study 

Course of Study                       

(Major, Minor) 

Year 

of  graduation 

Bachelor’s    

Degree    
    

Master’s    

Degree    
    

Doctoral    

Degree    
    

   Other 
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 3.  Other interests or talents    (If more space is needed, attach separate sheet.)  

     Give full details and experience……………………………………………………………………………. 

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

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

4. ประวัติการทํางานจนถึงปจจุบัน (Employment Record) 

ชวงเวลาทํางาน 

Date of of Employment 

ชื่อ/ที่ตั้งสถานที่ทํางาน 

(Company name/location 
ตําแหนง/ลักษณะงาน 

(Position/Work) 

เงินเดอืน 

(Salary) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

5. ขอมูลทั่วไป (General Data) 

    5.1 การเจ็บปวยหนกั หรือโรคตดิตอรายแรง  (Have you ever been seriously ill or contacted with 

contagious diseases?) 

               ไมเคย  (No)         เคย ระบุ (Yes, explain fully) …………………………………………………………………………………………. 

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

   5.2 Health Problem  or any physical disability or handicapped) …………….…………………………………………………………………… 

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

   5.3 เคยถกูจําคุก หรือตองโทษทางอาญาหรือไม (Have you ever been arrested, taken into custody, 

held for investigation or questioning or charged by any law enforcement authority) 

             ไมเคย  (No)           เคย ระบุ (Yes, explain fully) …………………………………………………………………………………………. 

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

6.  References: Person to be contacted in case of emergency (in Thailand) 

     Name (Mr. Mrs. Miss)…......................................................................Relationship…..…..........…….... 

     Present address…….....………………………......................…………………………........………….....                                                                 

     Telephone No. …………........................……. Mobile phone No. ...........................................................                                            
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                ขาพเจาขอรบัรองวาขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครเปนความจริงทกุประการ 

หากตรวจพบภายหลงัวาปรากฏขอความในใบสมัครงาน เอกสารทั้งหมดทีน่ํามาแสดงหรอืรายละเอียด 

ที่ใหไวไมเปนความจริง โรงเรียนมีสทิธิเ์ลิกจางขาพเจาโดยไมตองจายเงนิชดเชยหรือคาเสยีหายใด ๆ ทัง้สิ้น 

               I,here by,certify that all statements given in the application form are correct. If any found  

to be incorrect after engagement, the school has the right to terminate my employment without any 

compensation or serverance pay whatsoever. 

 

                                                           ลงชื่อผูสมัคร (Applicant Signature) …………………………………………………………………………                                      

                                           (…………………………………………………………………………) 

                                                                         DATE (d-m-y)……………../……………..…/…………………           

 
 

 



 

 

 

 

 

 ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

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

          ดวยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ประสงครับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจางเปนครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความจําเปนพิเศษ โครงการ
พัฒนาคุณภาพศักยภาพครูสูศตวรรษท่ี 21 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก  
ครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติ หรือครูผูสอนชาวไทย สอนวิชาภาษาอังกฤษ  รายละเอียดดังน้ี 

  1. ตําแหนงที่รับสมัคร 
      1.1 ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  อัตราจางเดือนละ 30,000 บาท  จํานวน 1 อัตรา  
ปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร  จังหวัดสระแกว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
  2.1 มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
  2.2 ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังน้ี 

(1) เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(2) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(3) เคยตองโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย 

เกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ 
                             2.3 เปนเจาของภาษาโดยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speaker) ไดแก 
สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส ไอรแลนด  สกอตแลนด) สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด หรือเปนชาวตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ไดแก ประเทศแอฟริกาใต 
เนเธอรแลนด สวีเดน ไอรแลนด ฝรั่งเศส ฟลิปปนส เปนตน 
                             2.4 กรณีผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางประเทศที่ไมใชเจาของภาษา  
(Non-Native Speaker) หรือครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย ตองสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรี 
มีผลการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ในระดับ B2 ข้ึนไป และมีมาตรฐานความรู ดังน้ี 
                                   2.4.1 มีความรูในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู 
ที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
                                   2.4.2 มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาใดก็ได 

                   2.4.3. กรณีที่ ... 
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                                   2.4.3 กรณีที่มีวุฒิปริญญาอื่นสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไมใชสาขาดานการศึกษา 
ตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  
                                      2.4.3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู TEFL  จากมหาวิทยาลัย 
ที่ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
                                      2.4.3.2 ผลคะแนน TKT Module 1,2,3 และ YL ไมนอยกวา Band-3  
สําหรับครูผูสอนระดับประถมศึกษา 
                                      2.4.3.3 ผลคะแนน TKT Module 1,2,3 และ CLILไมนอยกวา Band-3  
สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 
                                      2.4.3.4 Trinity TESOL Level 5 Certificate  
                                      2.4.3.5 CELT-p สําหรับครูผูสอนระดับประถมศึกษา  
                                      2.4.3.6 CELTA 
                          2.5 เปนผูมีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตน 
ตามวัฒนธรรมไทยได 

3. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
                       ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง ณ กลุมบริหารงาน-
บุคคล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ตั้งแตวันที่ 22-28  มีนาคม  2565    
ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาราชการ (ไมเวนวันหยุดราชการ)  ผูสมัครตองแตงกาย 
ตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

  4. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 (1) สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษา        
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันภายในวันเปดรับสมัคร
วันสุดทาย และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ซึ่งระบุวิชาเอก ฉบับจริงและสําเนา   
จํานวน 1 ชุด  
 (2) บัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ) ฉบับจริงและสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 
กรณีชาวตางชาติใหยื่น Passport และ Visa พรอมสําเนาอยางละ 1 ฉบับ 
 (3) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด 1 x 1.5 น้ิว ซึ่งถายไวไมเกิน       
6 เดือน จํานวน 3 รูป 
 

 (4) หลักฐานอื่นๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-ช่ือสกุล       
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) (ถามี)  ฉบับจริงและสําเนา  จํานวน 1 ฉบับ 
 ทั้งน้ี  ในสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง 
และลงลายมือชื่อกํากับไวดวยทุกหนา 
                                                                                           /5. เงื่อนไข ... 
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เงื่อนไขการจางครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติท่ีพึงปฏิบัติ 
 (แนบทายประกาศสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565) 

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

  1. ปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
      เปนเวลา 1 ปการศึกษา 
  2. สอนภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ (ฟง พูด อาน เขียน) ในระดับประถมศึกษา 
3. ปฏิบัติหนาที่สอน 5 วันทําการ ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร  เวลา 07.30-16.30 น. 
4. ปฏิบัติการสอนอยางนอย 20 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
5. ปฏิบัติหนาที่สอนรวมกับครูไทย โดยครูตางชาติเปนครูผูสอนหลัก 
6. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและบันทึกการสอนสงหัวหนากลุมสาระเรียนรูทุกสัปดาห 
7. ยินดีเปนวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแกครูไทยท้ังในและนอกโรงเรียน 
    เมื่อโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
8. รวมปฏิบัติหนาที่กับครูผูควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรม English Day Camp และกิจกรรมอื่น ๆ 
    ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
9. ยินดีรวมทุกกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
10. มีความสามารถยืดหยุนและปรับตัวในทุกสถานการณทํางาน มีความเปนมิตรสุภาพตอเพื่อนรวมงาน 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

(แนบทายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ลงวันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ.  2565) 
--------------------------------------- 

 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก 15-21 มีนาคม  2565    

2. รับสมัครคัดเลือก 22-28  มีนาคม  2565    

3. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาคัดเลือก 30 มีนาคม  2565   

5. ทดสอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ 31 มีนาคม  2565    

6. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 1 เมษายน  2565    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




