
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน 
เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาต่างประเทศ) 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนพุทธิโศภน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาภาษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพุทธิโศภน               
จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. ช่ืองานจ้างและรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ชื่องานจา้ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 2 อัตรา 
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
     (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจดัอบรมสั่งสอนและ                     

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     (3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          1.3 อตัราค่าจา้ง เดือนละ 21,000-35,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน ถึง สามหมื่นห้าพันบาท) 

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 
          2.1 เพศหญิง/ชาย  อายุ 25-55 ปี 

2.2 มีวุฒิปริญญาตรีและทรานสคริปที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศ 
ต้นทางที่สำเร็จการศึกษา 

2.3 สามารถพูด และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดีเยี่ยม 
2.4 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได ้
2.5 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ 
2.6 เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยพอควร 
2.7 ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน/ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนอย่าง 20 คาบ/สัปดาห์ 
2.8 ประเภทการตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง เป็นแบบ Non – immigrant จะได้รับ                

การพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.9 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการขออนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้ใช้

หลักเกณฑ์ของคุรุสภา 
2.10 เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) ,                    

บัตรประจำตวั, ประวัติบคุคลจากพิสูจน์หลักฐาน 
2.11 เป็นเจ้าของภาษา (จาก 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา  

ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์และนิวซีแลนด์)  
2.12 มีหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถดา้นภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจาก 

สถาบันที่เชื่อถือได้ 



   2.13 ในกรณีที่เป็นชาวตา่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา                
ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ หรือมีหลักฐาน
แสดงความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบนัที่เชื่อถือได้ 

2.14 เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม 
2.15 มีประสบการณท์างด้านการสอนวิชาภาษาองักฤษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. การรับสมัคร 
    3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่โรงเรียนพุทธิโศภน ตั้งแต่วันที่ 5 
สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนพุทธิโศภน หรือ                    
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่ E-mail : natsophon@gmail.com และให้นำเอกสารตัวจริง             
มาแสดงในวันนัดสัมภาษณ์  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 053-277609,                    
089-835-1949 (ติดต่อครูณัฏฐ์  ศรีวะโสภณ) 
 
   3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชดุ (รับรองสำเนาถูกตอ้ง) 
        (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพี                 
จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
        (2) หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตวั (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 
        (3) หลักฐานแสดงความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้  
        (4) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซม. โดยไม่เกิน 6 เดือน  
จำนวน 3 รูป 
        (5) สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรอืหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และไดร้ับอนุมัติจาก                    
ผู้มีอำนาจอนุมัต ิจำนวน อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารต้นฉบับ) 
        (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน 1 เดือน) 
        (7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
 
4.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
              จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
(ภาษาต่างประเทศ) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นรายปี ณ ห้องบุคลากร ชั้น 1 
อาคาร 60 ปี โรงเรียนพุทธิโศภน  
  

    ทั้งนี ้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดท้ี่เบอร์โทรศัพท ์053-277609, 089-835-1949 
(ติดต่อ ครูณัฏฐ ์ ศรีวะโสภณ) 
 

     จึงประกาศให้ทราบทัว่กัน 
 

   ประกาศ ณ วันที ่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 
                                                                                
                                                                        (นายดำรง  มาตี๋) 
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน 
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Puttisopon school’s announcement 

Regarding the Recruitment of English Teacher 

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

Puttisopon school is a government school, Chiangmai Primary Educational Service 
area office 1 is looking for 2 English teacher positions, as an instructor in teaching foreign 
language courses to recruit foreigners for employment as a temporary employee. As follows 
information : 
Job Description : 

1. The teachers are to perform other duties as stated by the school, Faculty of 
Education or university such as; teaching via E-Learning and participating in school activities. 

2. Working hours are Monday - Friday from 7:45 AM - 4:30 PM (Except weekends 
when the school has special activities such as a parents meeting or seminar etc.) 

3. Salary : 21,000-35,000 baht per month  
Qualification : 

1. Female/Male, age 25-55 years 
2. Have a bachelor's degree and a transcript accredited by the Ministry of Foreign 

Affairs of the country of origin of graduation 
3. Able read/write/listen/speak English fluently  
4. Can be a mentor and lecturer for teachers in foreign language learning subject 

groups 
5. able to produce media and develop teaching materials 
6. Understand the culture and way of life of Thai   
7. Perform teaching periods 20 lessons/week 
8. Passport stamping Non-immigrant type will be an advantage 
9. Qualified to apply for TEMPORARY PERMIT FOR PROFESSIONAL EDUCATORS by using the 

criteria of the Teachers Council of Thailand 
10. A person who has proof of identity that can be checked, such as a passport, 

identity card, criminal record check 
11. Native speakers (from UK, USA, Canada, Australia, Ireland and New Zealand) 
12. Evidence of proficiency in English language / teaching English from 

reliable institution 
 13. In case of foreigners who use English as a second language must be a person who 
has been educated in an English-speaking country for at least 1 year or has an English 
proficiency test result or have evidence of proficiency in English from a reliable institution 
 14. behave appropriately/never had a criminal record 
 15. Experience in teaching English for at least 1 year 



Date, time, place of application 
Apply and submit the application at Puttisopon School from August 5, 2022 onwards, 

from 8:00 a.m. to 4:30 pm at the administrative room or send an application documents via 
E-mail : natsophon@gmail.com and bring the original documents to show on the interview 
date. Ask for more information please contact telephone number 053-277609, 089-835-1949 
(Kru Nat Sriwasophon) 
Submitted documents 

All documents must be in original and photocopy (certified copy) 
(1) A foreign teacher's professional license (if any) 
(2) Passport or identity card  
(3) Evidence of proficiency in English/Teaching English from a reliable institution 
(4) 3 photos of a straight face without cropping out of black glasses, size 3 x 4 cm, 

within 6 months 
(5) Transcript and Bachelor degree certificate approved by the approval authority 
(6) Medical certificate issued by a public medical facility (not more than 1 month) 
(7) Other documents (if any) 

Employment contracts for qualified/terms of employment 
A person who has been passed to be hired as a temporary employee (foreign 

teacher) with 1 year contract, will be made at the personnel department of Puttisopon 
school 

For more information please contact telephone number 053-277609, 089-835-1949 
(Kru Nat Sriwasophon) 

Therefore announced to everyone 

Announced on the 5th of August 2022 

 

     (Mr.Dumrong  Matee) 
      Director of Puttisopon school 

 


