
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
เร่ืองรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
.........................................................................................  

ด้วยโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรา
จ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ในการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่องานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา 

๒. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า ๑๙ คาบต่อสัปดาห ์

๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. อัตราค่าจ้าง 
๓.๑ ค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อเดือน 

๔. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
๔.๑ ครูชาวต่างชาติ 
๔.๑.๑ เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
๔.๑.๒ เป็นเจ้าของภาษา 
๔.๑.๓ ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ๒ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาใน

ประเทศที ่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว ่า ๑ ปี มีผลสอบวัดความร ู ้ภาษาอังกฤษหรือหลักฐานแสดง
ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 

๔.๑.๔ มีวุฒิบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ขั้นต่ำ) ในสาขาวิชาที่สอนหรือประกาศนียบัตรด้านการ
สอน 



๔.๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือทำเรื ่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้
หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 

๔.๑.๖ เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว 
๔.๑.๗ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
๔.๑.๘ สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูใน

โรงเรียนและชุมชนได้ 
๔.๑.๙ มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ี

เช่ือถือได้ 
๔.๑.๑๐ เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ

โรงเรียน 
หน้าที่รับผิดชอบ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
๒. สามารถปฏิบัติการสอนได้ตามตารางสอนท่ีโรงเรียนกำหนด และรวมภาระงานอื่น ๆ อย่างน้อย 

๑๙ คาบต่อสัปดาห์ 
๓. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ใบงาน ใบความรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. สามารถออกแบบและดำเนินการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. จัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ีโรงเรียน

กำหนด 
๗. ให้การสนับสนุนและเข้าร ่วมกิจกรรมในกรณีที ่โรงเรียนจัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ            

ค่ายวิชาการต่าง ๆ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 

๔.๒ สถาบันจัดหาครูชาวต่างประเทศ 
๔.๒.๑ เป็นสถาบันที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดหาและจัดเตรียมครูชาวต่างประเทศ

เข้ามาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนระดับมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ คนต่อปีการศึกษา และ
เปิดทำการมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

๔.๒.๒ สถาบันต้องจัดหาครูชาวต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติเดียวกับครูต่างประเทศในประกาศข้อ ๔.๑ 
ให้กับทางโรงเรียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
๑. จัดหาครูชาวต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
๒. จัดครูสอนแทนในกรณีท่ีครูขาดและแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้ง 
๓. นิเทศครูชาวต่างประเทศอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ ๓ ครั้ง 
๔. พัฒนาและเตรียมครูผู้สอนให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. จัดหาครูทดแทนในกรณีที่ครูคนเดิมประพฤติตนไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดผลกระทบกับทาง

นักเรียนและโรงเรียนภายใน ๕ วัน 



๖. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยให้ทางสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ท้ังหมด 

๗. การจัดทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่า (Visa) และสวัสดิการต่าง ๆ แก่ครูชาว
ต่างประเทศ ให้สถาบันเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

๕. การรับสมัคร 
๕.๑ กำหนดการรับสมัคร 
๕.๑.๑ ให้ผู้ประสงค์จะขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ มีนาคม – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๕.๑.๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
๕.๑.๓ ดำเนินการโดยวิธีเลือกสรร วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
๕.๑.๔ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไชต์โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

www.tcp.ac.th 
๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาเอกสาร จำนวน   

๑ ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังนี้ 
๕.๒.๑ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     

(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ทำเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้
หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 

๕.๒.๒ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัว 
๕.๒.๓ หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ี

เช่ือถือได้ 
๕.๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
๕.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
๕.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่าง โดยการสัมภาษณ์ความเหมาะสม

กับตำแหน่ง ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพอื่น ๆหรือทดสอบ
การสอนในวันท่ีเข้ารับการเลือกสรร และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

๗. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
การจัดทำสัญญาจ้างผู ้ผ ่านการเลือกสรร ให้ปฏิบ ัต ิหน้าที ่  ณ โรงเร ียน ทุ ่งห ัวช้างพิทยาคม                

ในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

     (นายนิพนธ์ ไชยเจริญ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 



รายละเอียดประกอบการรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลอืกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. ช่ืองานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
๑.๒ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง 
๑.๓ อัตราค่าตอบแทน 

                  ค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน 
๑.๔ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(๑) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอื่น 
(๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา

ออกให้ 
๑.๕ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
      จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา 

วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๑.๖ ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์ 
      วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๑.๗ สมรรถนะและการประเมิน  

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือก สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์       
ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  สถานที่ ณ ห้องโสต โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน         
โดยผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ๔๘ ชั่วโมง ในวันที่มาสอบคัดเลือก 

 

วัน และเวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

สอบสอน 
 

๖๐ 
 

สอบปฏิบัติการสอน ๓๐ นาที 
(โดยผู้เข้าสอบเตรียมแผนการสอน 
และส่ือการสอนมาด้วย) 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
๑๐.๓๐– ๑๒.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ ๔๐ การสัมภาษณ์ 

คะแนนรวมทั้งสิ้น  ๑๐๐  
 
 

 



ปฏิทินดำเนนิการรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

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

ท่ี วันเดือนป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
๑ วันท่ี ๒๙ มี.ค –๒๒ เม.ย. ๖๕ -ประกาศรับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๒ วันท่ี ๒๙ มี.ค –๒๒ เม.ย. ๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

- รับสมัครท่ีห้องธุรการ 
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

คณะกรรมการรับสมัคร  

๓ วันท่ี ๒๒ มี.ค. ๖๕ - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การเลือกสรร 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

 

๔ 
 

วันท่ี ๒๕ มี.ค. ๖๕ - ประเมินสมรรถนะ คณะกรรมการ 
ประเมินสมรรถนะ 

 

๕ วันท่ี ๒๖ มี.ค. ๖๕ - ประกาศผลการเลือกสรร กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๖ 
 

วันท่ี ๑๐ พ.ค. ๖๕ - รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง กลุ่มบริหารงานบุคคล  

๗ วันท่ี ๑๐ พ.ค. ๖๕ - ปฏิบัติงานตามสัญญา กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Thunghuachang Pittayakom School Announcement 
The recruitment of a foreigner as an English teacher 

…………………………………………………………………………… 
Thunghuachang Pittayakom, the Secondary Educational Service Area Office Lampang 
Lamphun is seeking a foreign teacher to teach English in the school with the following 
qualifications; 

Position and job descriptions 

Position: 
A foreign English teacher 

Duties: 
1. To teach English at least 19 hours per week in the school focusing on children-

centered learning and using variety of teaching methods. 
2.  To conduct English activities and other extra works assigned (i.e. activities,  
     supplementary materials and presentations) and attend workshops, meetings and    
     events throughout the year. 
3.  School will help with work permit paperwork, but Teacher must obtain own Non b  
     visa. 

Qualifications: 
     1. Bachelor’s degree of equivalent in Education or in any related field. 
     2. Native English speaker or non-native speaker from English speaking countries.  
         Certificate in TEFL, TESL or TESOL would be required for non-native speaker. 
     3. Experience in teaching English would be an advantage. 
     4. Basic Office or IT Skills. 
     5. Extremely motivated, adaptable and with an enthusiasm to teach young children 

Required documents: 
     1. A copy of transcript 
     2. A copy of teaching license or permission letter from Teacher’s council for teaching in 
        school without teaching license 
    3. A copy of Passport 
    4. A copy of certified document(s) of teaching experience or related experience (if any) 
    5. 3 current formal Photos 

Application: 
The applicants can apply for the position during 29 May-22 April, 2022 in office time 

(08.30 a.m. – 04.00 p.m.) only at the office of school, Thunghuachang Pittayakom school. 



 
 
Wage: starting at 18,000 baht per month. 

The announcement of the eligibility will be informed on April 22, 2022. The applicants 
who pass the application process will be required to attend an interview and teach a short 
demonstration class which will be started at 9.00 a.m. on April 25, 2022. The result of the test 
will be announced at the bulletin board of the school on April 26,2022. The selected applicant 
will be able to sign the contract with the school and start working on May 1 0 , 2022.                
The contract will be started from May 10, 2022 to March 31, 2023. 

For more information please contact 
- Mr. Sumran Thawisuktrakun (Tel. 083-0010421) 
- Thunghuachang Pittayakom School. 

63 M.2 Thunghauchang sub-district, Thunghauchang district, Lamphun, Thailand 51160 
Tel. 053-975144 www.tcp.ac.th 
 
 


