
 
ประกาศโรงเรียนพิชัย 

เร่ือง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ) 

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

ด้วยพิชัย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ   เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอนในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนพิชัย  จ านวน 1 อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ชื่องานจ้างและรายละเอยีดการจ้าง 
1.1 ช่ืองานจ้าง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 1 อัตรา 
1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการจัดอบรมส่ังสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     (3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
          1.3  อัตราค่าจ้าง   เดือนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับครูที่เป็นเจ้าของภาษา 
และ 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) ส าหรับครูต่างชาติท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษา 
 

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 
          2.1 เพศหญิง/ชาย   

2.2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
2.3 สามารถผลิตส่ือและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนได้ 
2.4 ปฏิบัติหน้าท่ีในการสอน/ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรยีน 22  คาบ/สัปดาห์ได้ 
2.5 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – Immigrant                   

จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.6 เคยผ่านการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพหรือท าเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2.7 เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport), 
บัตรประจ าตัว 

2.8 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
2.9 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ

บุคคลท่ีน่าเช่ือถือรับรอง 
2.10 มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
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3. การรับสมัคร 
3.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 

       ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร(โดยสแกน QR ท้ายประกาศนี้) ต้ังแต่วันท่ี  
21  มีนาคม  2565 ถึงวันท่ี 30 มีนาคม  2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอีเมลล์  
Phichaischool @ gmail.com 

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                   เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

 (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
                      (2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจ าตัว (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 
                      (3) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เช่ือถือได้  
                      (4) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน  6 เดือน   จ านวน 1 รูป 
                      (5) ส าเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  
จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ) 
                      (6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
4.  การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
 โรงเรียนพิชัย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  31 มีนาคม ๒๕65 
 ณ  โรงเรียนพิชัย และทางเว็บไซต์ http://www.phichai.ac.th  
 
5.  วัน เวลา วิธีการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก 
 

วันที่/เวลา วิธีคัดเลือก คะแนนเต็ม 

1 เมษายน 2565 

10.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ /ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 10๐ 

 

โรงเรียนพิชัย  จะท าการสัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  แบบออนไลน์               
ในวันท่ี 1 เมษายน 2565   เวลา 10.00 น. ตามล าดับผู้สมัคร 

 
6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
           ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 08.00 น.                       
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิชัย  และทางเว็บไซต์ http://www.phichai.ac.th 
 
 
 
 
 
 

http://www.phichai.ac.th/
http://www.phichai.ac.th/
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7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
           จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
(ภาษาอังกฤษ) ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี 17  พฤษภาคม 2565  
ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิชัย  
  
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   15  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

                                                                               
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการสมัคร…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Announcement of Phichai School 

Title: Recruitment of a Foreigner for a Teaching Vacancy 
Position: Full-time English Teacher (1 position) 

------- 
 Phichai School, Phichai District, Uttaradit Province, Thailand, is seeking one full-time 
English Teacher position for teaching English at Phichai School. 
 1. Position and Responsibilities 
  1.1 Position : A full-time English Teacher 
                     1.2 Responsibilities: 
                         1.2.1 Teach English for communication in a secondary level (grades 7-12), 
through active learning practices and a variety of teaching techniques 
                         1.2.2 Develop the students to have good behavior along the policy of 
Office of the Basic Education Commission 
                         1.2.3 Do other extra tasks/activities assigned by the school 
                    1.3 Salary: 30,000 baht for a native English speaker and 23,000 for  
non-native 
 

2. Qualifications  
      2.1 Male/Female 

             2.2 Bachelor degree or higher in any field  
   2.3 Be able to create and develop supplementary teaching materials 

2.4 Teach 22 hours per week 
2.5 Non-Immigrant passport is preferable 
2.6 A teacher license or permission of teaching without a license issued by 

the Teacher Council of Thailand is advantageous 
2.7 Have any evidence to prove yourself: passport or ID card 
2.8 English certification from the trustworthy institutions  

           2.9 Have good behaviors recommended by a former director, teacher, 
school committee or trustworthy persons.  

2.10 English teaching experience is preferable  
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3. Application: 
      3.1 Date and time: apply by scanning  the QR code below  from March  
21  -  30,  2022 or via this email; phichaischool@gmail.com 

3.2 Documents needed: 
Real documents and certified copies needed are as follows; 

   3.2.1 A teacher license or permission of teaching without license  
(if any) 

3.2.2 Passport or ID card 
3.2.3 English certification from the credible institutions 

           3.2.4 One recent photo (size 1x.1.5”, taken not more than 6 months) 
3.2.5 A copy of a university transcript and degree  
3.2.6 Any related documents 
 

4. Announcement of applicant name list for interview: 
          The school will announce the names of applicants for interview on March 

31, 2022  at Phichai School or www.phichai.ac.th  
 

5. Date/time/ selection /place of interview: 
Date/time selection Score 

April 1, 2022    at 10.00 a.m. Interview Assess the suitability of 
the position. 

100 

 

 

  The applicants will attend the interview via Online  on April 1, 2022   
at 10.00 a.m., in order of applicants . 

 

6.  Announcement of a successful applicant:  
The name of a selected applicant will be announced on April 2, 2022  

at 8.00 am.  at www.phichai.ac.th 
 
 
 
 
 
 

mailto:phichaischool@gmail.com
http://www.phichai.ac.th/
http://www.phichai.ac.th/
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7. Contract: /Conditions. 
The contract will be signed on May 17, 2022 at the Personnel Management Section 

at Phichai School. 
 
                      Announced on March 15, 2022  
   
 

 

 

 

 

       Applying form.. 

 

 


