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โครงการ OEG Teach in Thailand  

ขอมูลเบื้องตนของโครงการ OEG Teach in Thailand 
โครงการ OEG Teach in Thailand เปนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทางบริษัท โอเวอรซีส เอ็ด กรุป (OEG) รวมกับองคกร
แลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย ไอรแลนด  โดยพัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2543 เพื่อเปดโอกาสให
ชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ที่สนใจในวัฒนธรรมและประเทศไทย ไดมโีอกาสเรียนรูวัฒนธรรมไทย ผานการใชชีวิตใน
ประเทศไทย ดวยการเปนผูสอนหรือผูชวยสอนในโรงเรียนทุกระดับทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โครงการ OEG Teach in 
Thailand จึงเปนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่นอกจากจะชวยเผยแพรวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูที่ดีงามของไทยแลว ยัง
มีสวนในการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทย ใหประสบความสําเร็จมากข้ึน   

ตลอดระยะเวลาราว 19 ป ที่ดําเนินการมา  โครงการ OEG Teach in Thailand มีสวนชวยสนับสนุนโรงเรียนที่มีขอจํากัด ในการ
จัดหาครูที่มีคุณภาพ หรือโรงเรียนที่มีงบประมาณจํากัด ใหสามารถจัดจางผูสอนหรือผูชวยสอนภาษาอังกฤษที่เปนเจาของภาษาได
เปนจํานวนมาก  และจนถึงปจจุบันนี้ โครงการ OEG Teach in Thailand ยังไดปรับบทบาท โดยมีสวนสนับสนุนจัดหาผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษใหกับโครงการ English Program ในโรงเรียนตาง ๆ อีกดวย 

ในการรับสมัครผู เขารวมโครงการมาเปนผู สอนหรือผู ชวยสอน เปนการดําเนินการโดยตรงในตางประเทศ เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  แคนาดา ออสเตรเลีย ไอรแลนด โดยมีองคกรแลกเปลี่ยนที่มีสํานักงานในประเทศเหลานี้  ทําหนาที่คัดเลือก
ผูเขารวมโครงการมาสอนภาษาอังกฤษ ในตําแหนงผูสอนหรือผูชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เนนการสื่อสาร โดยผูสมัครเขารวม
โครงการตองมีวุฒิขั ้นตํ่าปริญญาตรี (Bachelor degree) ในสาขาใดก็ได ทั้งนี้ องคกรแลกเปลี่ยนในประเทศนั้น ๆ จะทําการ
พิจารณาใบสมัคร โดยคัดเลือกผูที ่สนใจในวัฒนธรรม ที่มีความพรอมและเปดกวางทางความคิด ผานการตรวจประวัติ
อาชญากรรม มีผูรับรองความประพฤติ และมีทัศนคติในเชิงบวก โดยเมื่อผานการคัดเลือกแลว องคกรแลกเปลี่ยนเหลานั้น ก็จะ
จัดสงใบสมคัรมาใหกับ OEG 

นอกจากจะจัดใหผูสมัครเขารวมโครงการเขาเปนผูสอนหรือผูชวยสอนในโรงเรียนแลว OEG ยังจัดการปฐมนิเทศเปนระยะเวลา 6 
วัน เพื่อใหผูเขารวมโครงการ เขาใจในประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม และประเพณีของไทย พรอมทั้งจัดอบรมหลักสูตรการสอน
ภาษาตางประเทศ การควบคุมช้ันเรียน และภาษาไทยเบื้องตน ใหกับผูเขารวมโครงการดวย 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเปดโอกาสใหชาวตางชาติมีความสนใจเขารวมโครงการ มีโอกาสเรียนรู

วัฒนธรรม วิถีความเปนอยูของคนไทย โดยการใชชีวิตในประเทศไทยในฐานะผูสอนหรือผูชวยสอนภาษาอังกฤษใหกับเยาวชน
ไทย

2. เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประเทศไทยใหเปนที่รูจักย่ิงขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวิชาอื่น ๆ จากผูสอนชาวตางชาติที่เปนเจาของ

ภาษา รวมทั้งมีโอกาสไดฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง จากการสื่อสารกับเจาของภาษาโดยตรง
4. เพื่อมีสวนชวยแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ และเปนเจาของภาษาในดานการ

สอน ในประเทศไทย
5. เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนไทยที่มีขอจํากัดในการจัดหาผูสอน หรือโรงเรียนที่มีงบประมาณจํากัด ใหสามารถหาผูสอน

หรือผูชวยสอนท่ีเปนเจาของภาษามาสอนภาษาอังกฤษได

ปฏทินิการดาํเนนิโครงการ 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงเรียน OEG ไดกําหนดใหองคกรแลกเปลี่ยนตาง ๆ  รับสมัครผูรวมโครงการ โดยแบงเปน  
โครงการ 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปการศึกษา ดังนั้น ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดแบบ 1 ภาคเรียน (5 เดือน) หรือ 1 ปการศึกษา (10 
เดือน) โดยมีตัวอยางปฏิทินการดําเนินโครงการดังนี้ 



            WI- T in T-01  Page 2 of 4 

 โครงการภาคเรยีนที่ 1 
1 มกราคม เปนตนไป โรงเรียนแจงความจํานงขอรับผูสอนสําหรับปการศึกษาใหม 
1 มกราคม - 20 กุมภาพันธ องคกรแลกเปลี่ยนตางประเทศสงใบสมัครมาเพือ่ให OEG ดําเนินการ   

Matching  
สัปดาหแรกของเดือนมีนาคม  OEG แจงรายละเอียดการ Matching ใหโรงเรียนและผูเขารวมโครงการทราบ  
สัปดาหที่สองของเดือนมีนาคม โรงเรียนออกจดหมายขอวีซาใหผูเขารวมโครงการ โดยสงผาน OEG 
สัปดาหที่สามของเดือนมีนาคม  OEG สงจดหมายขอวีซ าใหผ ู  เข าร วมโครงการ ผานองคกรแลกเปลี ่ยนใน

ตางประเทศ 
สัปดาหที่สี่ของเดือนมีนาคม องคกรแลกเปลี่ยน ย่ืนขอวีซา (Non- immigrant B) ใหผูเขารวมโครงการ    
สัปดาหที่สอง ของเดือนพฤษภาคม*                OEG จัดปฐมนิเทศใหผูเขารวมโครงการ เปนเวลา 6 วนั 
สัปดาหที่สอง ของเดือนพฤษภาคม* ตัวแทนโรงเรียนมารับผูเขารวมโครงการ หลังการปฐมนิเทศและเริ่มสอน 

 โครงการภาคเรียนที่ 2 
มิถุนายน                 โรงเรียนแจงความจํานงขอรับผูสอนสําหรับปการศึกษาใหม 
มิถุนายน - สิงหาคม องคกรแลกเปลี่ยนตางประเทศสงใบสมัครมาเพือ่ให OEG ดําเนินการ   

Matching  
ปลายสิงหาคม OEG แจงรายละเอียดการ Matching ใหโรงเรียนและผูเขารวมโครงการทราบ 
สัปดาหแรก ของเดือนกันยายน โรงเรียนออกจดหมายขอวีซาใหผูเขารวมโครงการ โดยสงผาน OEG 
สัปดาหที่สอง ของเดือนกันยายน OEG สงจดหมายขอวีซาใหผู  เข ารวมโครงการ ผานองคกรแลกเปลี ่ยนใน

ตางประเทศ 
สัปดาหที่สาม ของเดือนกันยายน  องคกรแลกเปลี่ยน ย่ืนขอวีซา (Non- immigrant B) ใหผูเขารวมโครงการ    
สัปดาหที่สี่ ของเดือนตุลาคม* OEG จัดปฐมนิเทศใหผูเขารวมโครงการ เปนเวลา 6 วัน 
สัปดาหที่สี่ ของเดือนตุลาคม* ตัวแทนโรงเรียนมารับผูเขารวมโครงการ หลังการปฐมนิเทศ และเร่ิมสอน 

หมายเหตุ - ปฏิทินการดําเนินโครงการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ทุกภาคการศึกษา 
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คุณสมบตัิของโรงเรียนทีป่ระสงคขอรบัผูสอนชาวตางชาต ิโครงการ OEG Teach in Thailand สําหรับปการศึกษา 2563
1. โรงเรียน / สถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเวนโรงเรียนสอนภาษา) ชําระคาธรรมเนียม ดังนี้

1.1. คาสมาชิกการเขารวมโครงการ 2,500 บาท / ปการศึกษา (โดยชําระในภาคเรียนแรกที่มีการรับผูสอนในปการศึกษานั้น
ๆ ) 

1.2. คาธรรมเนียมการคัดเลือกบุคลากรผูสอนชาวตางชาติ 
 ภาคเรยีนละ 4,000 บาท / 1 ทาน

คุณสมบัติผูสอนชาวตางชาติ : จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาทั่วไป หรือมีใบรับรอง TEFL
 ภาคเรยีนละ 5,000 บาท / 1 ทาน

คุณสมบัติผูสอนชาวตางชาติ : จบการศึกษาปริญญาทางดานการศึกษา
2. โรงเรียนต้ังอยูในพื้นที่ ที่ปลอดภัย ไมอยูในเขตชายแดนท่ีมีเหตุการณไมสงบ หรือไมมีความปลอดภัย
3. เปดสอนต้ังแต ระดับช้ันอนุบาล – ระดับอุดมศึกษา
4. อัตราเงินเดือนขั้นตํ่าของผูสอนชาวตางชาติที่โรงเรียนเปนผูจัดจาง ไดแก

4.1. อัตราเงินเดือน 28,000 บาท
คุณสมบัติผูสอนชาวตางชาติ 

 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาทั่วไป สอนวิชาภาษาอังกฤษเทานั้น
4.2. อัตราเงินเดือน 30,000 บาท 

คุณสมบัติผูสอนชาวตางชาติ 
 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาทั่วไป และมีใบรับรอง TEFL สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอ่ืน ๆ
 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาทั่วไป และโรงเรียนมอบหมายใหสอนวิชาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ
 จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เคมี เปนตน และโรงเรียนมอบหมายใหสอนวิชาตาม

สาขาที่จบมาโดยตรง
4.3. อัตราเงินเดือน 33,000 บาท 

คุณสมบัติผูสอนชาวตางชาติ 
 จบการศึกษาปริญญาทางดานการศึกษา (Education Degree)

หมายเหตุ : อัตราเงินเดือนข้ันต่ําทั้ง 3 อัตรา เปนอัตราข้ันต่ํา ไมรวมคาที่พัก คามัดจําที่พัก และคาประกันสังคม หรือถาใช
จายอ่ืน ๆ (ถามี) 

5. ผูสอนชาวตางชาติของ OEG ไดซื้อประกนัสขุภาพและอุบตัิเหตุมาจากตางประเทศแลว ดังนั้นหากทางโรงเรียนมีความจําเปนให
ผูสอนชาวตางชาติขึ้นทะเบียนประกันตนกับสํานักงานสวัสดิการสังคม โรงเรียนตกลงที่จะจายเงินเดือนหลังจากหักภาษีและ
ประกันสังคม (ถามี) ใหเดือนละไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนข้ันต่ําในขอที่ 4 (*ไมรวมคาที่พัก)

6. โรงเรียนสามารถจัดหาที ่พักอาศัยที ่ เหมาะสมใหแกผู สอนชาวตางชาติได อาทิเช น บานพักครูในโรงเรียน หอพัก
บานเชา หรืออพารทเมนต โดยตองมี 1 หองนอน (สําหรับผูสอนชาวตางชาติ 1 ทาน) พรอมเฟอรนิเจอรพื้นฐาน ไดแก เตียง
ฟูกนอน โตะเขียนหนังสือ ตูเสื้อผา ตูเย็น และหองนํ้าที่มีชักโครก อีกทั้งตองตั้งอยูในระยะหางทีเ่ดินทางระหวางที่พักถึงโรงเรียน
ไมเกิน 30 นาที (**หากทางโรงเรียนตองการใหผูสอนรับผิดชอบคามัดจําที่พัก กรุณาแจงลวงหนามาทาง OEG)

7. โรงเรียนจัดตารางสอนใหผูสอนชาวตางชาติ ประมาณ 18 - 20 คาบ/สัปดาห โดยวิชาหลักคือ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (Pronunciation, Conversation, Listening-Speaking) หากโรงเรียนตองการใหผูสอนชาวตางชาติ สอนในรายวิชา
อ่ืน ๆ ที่เปนวิชาเฉพาะ โรงเรียนตองแจงให OEG ทราบลวงหนา เพื่อขออนุญาตเปนรายกรณี

8. โรงเรียนสามารถรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ
- ขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ใหกับผูสอนชาวตางชาติจํานวน 3,100 บาท / 1 ทาน (โดยประมาณ)
- คาธรรมเนียมในการขอตอวีซาจํานวน 1,900 บาท / 1 ทาน (โดยประมาณ)
- คาธรรมเนียมเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (Education Affidavit) 1,800 บาท/ 1 ทาน และคารับรองเอกสาร

(Legalization Service) 260 บาท / 1 ทาน (*เฉพาะกรณีที่ตม.หรือสํานักงานแรงงานจังหวัดของทานตองการ) 
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- คาธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย 100 บาท / 1 ทาน
- คาธรรมเนียมการออกเอกสารตาง ๆ ตามกฎระเบียบของกระทรวงแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทย 
**ผูสอนชาวตางชาติเปนผูสํารองจายคาธรรมเนียมเอกสารตาง ๆ โดยโรงเรียนจะทําการคืนเงินครบถวนตามจํานวนแกผูสอนฯ 
หากผูสอนฯ สอนครบตามสัญญาที่ตกลงไวกับทางโรงเรียน” 
9. โรงเรียนสามารถแตงตั้งครู/อาจารย อยางนอย 1 ทาน เพื่อทําหนาที่ผูประสานงานโครงการ (Coordinator) โดยตองเปนผูมี

ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เพื่อทําหนาที่ประสานงานดานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ

10. โรงเรียนสามารถรับผิดชอบโบนัสจํานวน 20,000 บาท ใหแกผูสอนชาวตางชาติ โดยมีเง่ือนไขคือ
- โรงเรียนจางผูสอนชาวตางชาติเพื่อทําการสอนในโรงเรียนเปนระยะเวลา 2 ภาคเรียน (1 ป) โดยผูสอนชาวตางชาติทํา

การสอนครบตามสัญญาที่ใหไว และจะไดรับโบนัสในเดือนสุดทายของสัญญา 
ขอบขายความรับผิดชอบของโรงเรียนในฐานะ Host School  
1. จัดสงตัวแทนโรงเรียนเขารวมประชุมและรวมงานในชวงปฐมนิเทศตามกําหนด  เพื่อการเริ่มตนที่ดีและเพื่อความเขาใจที่

ถูกตองตรงกันของผูสอนชาวตางชาติและโรงเรียน และเพื่อไดรับขอมูลใหม ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
2. จัดรถรับผูสอนชาวตางชาติจากสถานที่ปฐมนิเทศไปยังโรงเรียนหลังการปฐมนิเทศ กรณีโรงเรียนอยูตางจังหวัดที่ไกล และไม

สะดวกในการสงผูประสานงานโครงการมารอรับ โรงเรียนสามารถจัดคาพาหนะ  เชน ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ  หรือ ตั๋วรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ และประสานงานกับ OEG ใหทราบลวงหนาได 

3. จัดปฐมนิเทศใหกับผูสอนชาวตางชาติกอนการทํางาน เพื่อใหทราบกฎระเบียบ รูจักสถานที่ บุคคลที่ตองเกี่ยวของ และ
สามารถเร่ิมทํางานไดสะดวกมากข้ึน

4. ผูรับผิดชอบของโรงเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค หลักสูตร สื่อการสอน เอกสารการสอน และอุปกรณประกอบหนาที่ที่
เกี่ยวกับการสอนแกผูสอนชาวตางชาติ เชน ตองออกขอสอบหรือไม  รวมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนําในการควบคุมช้ันเรียน

5. โรงเรียนเปนผู ดําเนินการ หรือผู รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ เพื ่อขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซ่ึง
ประกอบดวย คาธรรมเนียมการออกเอกสาร คาตรวจสุขภาพ คาใชจายอื่น ๆ และการขอตอวีซา ตามกฎระเบียบของ
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่โรงเรียนไมมีความชํานาญในการดําเนินการ OEG ยินดีใหคําแนะนํา
จนกวาโรงเรียนจะมีความชํานาญ และสามารถดําเนินการเองได)

ติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 
OEG (Overseas Ed Group): Inbound Programs 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ชั้น 9 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท : 0-2263-3666 หรือ 099-079-2559 
โทรสาร : 0-2263-3670 
E-mail: inboundprograms@oeg.co.th, inbcoordinator@oeg.co.th  
Website: www.oeg.co.th 


