
 

 

ประกาศโรงเรียนถนนหักพิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวตางชาติ เพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตําแหนง  ครูอัตราจาง (ภาษาตางประเทศ) 
................................................................................. 

 ดวยโรงเรียนถนนหักพิทยาคม  อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
บุรีรัมย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลชาวตางชาติ  เพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง 
ปฏิบัติหนาท่ีผูสอนในการสอนวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ช่ืองานจางและรายละเอียดการจาง 
๑.๑ ชื่องานจาง ครูอัตราจางชาวตางชาติ จํานวน ๑  อัตรา  
1.2 ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ   
  (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน            
  (3) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีสถานศึกษาไดรับมอบหมาย     
 1.3 อัตราคาจาง  เดือนละ  22,000 บาท (สองหม่ืนสองพันบาท) 
๒. หลักเกณฑและคุณสมบัติการจัดจางลูกจางครูชาวตางประเทศของภาษา 

2.๑  เพศชายหรือเพศหญิง  อายุ  25 – 50  ป นับถึงวันทําสัญญา 
2.๒  มีวุฒิบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเทา (ข้ันต่ํา)  ในสาขาวิชาท่ีสอน หรือประกาศนียบัตรดานการสอน 
2.๓  สามารถพูด และสื่อสารภาษาไทยไดพอสมควร 
2.๔  สามารถเปนท่ีปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
2.๕  สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พรอมท้ังดําเนินการวัดผลและประเมินผล 

การเรียนรูได 

2.๖  เขาใจในวัฒนธรรมและวิถีความเปนอยูของไทยพอควร  
2.๗  ปฏิบัติหนาท่ีสอนตั้งแตเวลา 07.30 - 16.30 น. (วนัจันทรถึงวันศุกร) /รวมกิจกรรมตามท่ี 

สถานศึกษาจัด  รวมภาระงานอ่ืนๆ อยางนอย  ๑8  คาบตอสัปดาห  
2.๘  ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เปนแบบ Non-B Immigrant จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ 
2.๙  เคยผานการขอใบประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศ ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

หรือทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  โดยใหใชหลักเกณฑของคุรุสภา 
2.๑๐  เปนผูมีหลักฐานประจําตัวท่ีสามารถตรวจสอบได เชน หนังสือเดินทาง (passport),  

บัตรประจําตัว 
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2.11  เปนเจาของภาษา จาก 6 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  ฟลิปปนส 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด  

2.12  มีหลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาท่ีสอนจากสถาบันท่ีเชื่อถือได 
2.13  ในกรณีท่ีเปนชาวตางชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ตองเปนผูท่ีไดรับการศึกษาท่ีใน 

ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษมามานอยกวา ๑ ป มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษหรือหลักฐานแสดงความสามารถ
ภาษาอังกฤษจากสถาบันศึกษาท่ีเชื่อถือได 

2.14 เปนผูมีบุคลิกและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ 
ของสถานศึกษา  
 

3. การรับสมัคร 
3.๑  วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ณ  หองธุรการ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม  ตั้งแต 

วันท่ี 5 – 13 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
3.๒  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร   
       เอกสารทุกรายการใหมีฉบับจริง และสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ชุด (รับรองสําเนาถูกตอง)   

(1) ใบประกอบวิชาชีพครูชาวตางประเทศข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี)  
หรือ ทําเรื่องขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไมมีใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพใชหลักเกณฑของคุรุสภา 

  (2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจําตัว (พรอมเอกสารฉบับจริง) 
    (3) หลักฐานแสดงความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน 

ท่ีเชื่อถือได 

        (4) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว  โดยไมเกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันปดสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

        (5) สําเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดง 
วาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูท่ีมีอํานาจ
อนุมัติ  ภายในวันปดรับสมัครวันสุดทาย  จํานวน  อยางละ 1 ฉบับ (พรอมเอกสารตนฉบับ) 
         (6) ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน (ไมเกิน 1 เดือน) 

        (7) หลักฐานอ่ืนๆ เชน  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 
 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในวันท่ี 12 พฤษภาคม ๒๕๖5 
ณ หองกลุมงานบริหารบุคคล และเว็บไซตโรงเรียนถนนหักพิทยาคม www.thanonhakpittayakom.ac.th 

5. กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบคัดเลือก 
วัน / เดือน / ป รายการ คะแนนเต็ม สถานท่ีสอบ 

17 พฤษภาคม 2565 ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
(โดยการสอบสัมภาษณและสาธิตการสอน) 
 

100 หองปยรักษ 
 

http://www.thanonhakpittayakom.ac.th/
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6. เกณฑการตัดสิน 
6.1 ผูผานเกณฑการคัดเลือกตองไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคล (โดยการสอบ 

สัมภาษณและสาธิตการสอน) ไมนอยกวารอยละ 60 
6.2 การพิจารณาคะแนนรวมผลการประเมินของผูไดรับการคัดเลือกจากมากไปหานอย  กรณีท่ีผูเขารับ 

การคัดเลือกไดคะแนนเทากัน  ใหผูสมัครกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา 

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก        
 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๕ ทาง
เว็บไซตโรงเรียนถนนหักพิทยาคม www.thanonhakpittayakom.ac.th 

8. การจัดทําสัญญาจาง/เง่ือนไขการจาง 
โรงเรียนจะดําเนินการจางผูท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง               

(ครูชาวตางประเทศ)  มีระยะเวลาในการทําสัญญาเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2566  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

(นายปรารภ  แกกูล) 
รองผูอํานวยการโรงเรียน  รักษาการในตําแหนง 

       ผูอํานวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thanonhakpittayakom.ac.th/


ปฏิทินดําเนินการรับสมัครบุคคลชาวตางชาติเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว 
ตําแหนง  ครูอัตราจางชาวตางชาติ  (ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

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

ท่ี วัน เดือน ป รายการปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 - ประกาศรบัสมัคร กลุมบริหารงานบุคคล  
2 วันท่ี 5-12 พฤษภาคม 2565 

เวลา 08.30-16.00น. 
 (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

- รับสมัครท่ีหองธุรการ 
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 

คณะกรรมการรับ
สมัคร 

 

3 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
รับการคัดเลือก 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

4 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 - ประเมินคุณลักษณะความ
เหมาะสมกับตําแหนง 
- สัมภาษณ 

คณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะ 

 

5 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 - ประกาศผลการคัดเลือก กลุมบริหารงานบุคคล  
6 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 - รายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจาง กลุมบริหารงานบุคคล  
7 วันท่ี 23  พฤษภาคม 2565 - ปฏิบัติงานตามสัญญา กลุมบริหารงานบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thanonhakpittayakom School Announcement 

The recruitment of a foreigner as an English teacher 

……………………………………………………………. 

 Thanonhakpittayakom School, the secondary Educational Service Area office Buriram 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 18 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. Nation English speaker or non-native speaker from English speaking countries. 

Certificate in TEFL, TEST 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 certificate document(S) of teaching experience or related experience (if any)  

5. 3 current formal Photos 

Application: 

 The application can apply for the position during May 5-12, 2022 in office time (08.30 

a.m.-04.00 p.m.) at Thanonhakpittayakom School. 

 

 



Wage: 

 Native speaker starting at 22,000 Bath per month 

 Non-native speaker starting at 21,000 Bath per month 

 

 The announcement of the eligibility will be informed on May 3, 2022. The applicants 

who pass the application process will be required to attend an interview and teach a short 

demonstration class which be started at 09.00 a.m. on May 17, 2022. The result of the test will 

be announced at the bulletin board of the school on May 18, 2022. The selected applicant will 

be able to sign the contract with the school and start working on May 23, 2022. (The Contract 

will be started from May 23, 2022 to March 31, 2023) 

 

For more information please contact 

Mr. Buwich Duangchantra ( Tel. 091-0144485) 

Mrs. Waree Obklang (Tel. 095-8853916) 

Mrs. Thanatchaporn Jaikla (Tel. 089-8479474) 

Thanonhakpittayakom School. Address 40 M.6, Thanonhak, Nangrong, Buriram, Thailand 31110 

Tel. 044-634639 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


