
 

 

Internship Program 
 

เกีย่วกบั Internship Program  

 

Teach For Thailand เป็นองคก์รไม่แสวงหวงัผลก ำไรใหม่ทีก่ ำลงัเตบิโตอยำ่งรวดเรว็ โดยมี

พนัธกจิคอืกำรสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัทำงโอกำสในกำรศกึษำใหก้บัเด็กไทยทุกคน Teach 

For Thailand ก ำลงัมองหำคนรุน่ใหม่ทีต่อ้งกำรฝึกงำนกบัองคก์รทีใ่ชก้ระบวนกำรบรหิำร

สมยัใหม่ในกำรแกปั้ญหำสงัคม ในบรรยำกำศกำรท ำงำนทีท่ำ้ทำยและมคีวำมรบัผดิชอบสงู 

และเปิดโอกำสใหผู้ฝึ้กงำนไดใ้ชค้วำมคดิสรำ้งสรรคใ์นกำรแกปั้ญหำสงัคมทีใ่หญท่ีส่ดุของ

ประเทศไทย  

 

ส ำหรบัโครงกำร Internship Program องคก์รฯ ไดเ้ปิดรบัผูฝึ้กงำนใน 7 ประเภทต ำแหน่ง

ดงันี ้(รำยละเอยีดในแตล่ะต ำแหน่ง อยูด่ำ้นหลงัของเอกสำรนี)้  

 

1. Talent Acquisition Intern (Engagement & Marketing) 

2. External Relations Intern (Communications & Operations) 

3. Training & Support Team Intern (Training & Operations)  

4. IT/Data Management Intern (Technology) 

5. Operations (Accounting/Finance/HR) 

6. Creative Intern (Graphic Design) 

7. Ambassador Network Intern (Engagement & Alumni Networking)  

 

 

วธิกีารสมคัร 

สง่ Resume พรอ้มกบัต ำแหน่งทีส่นใจ ระยะเวลำทีส่ำมำรถฝึกงำนได ้และเหตผุลทีส่นใจ

ฝึกงำนกบัทชี ฟอร ์ไทยแลนด ์และเหตผุลทีส่นใจฝึกงำนในต ำแหน่งน้ันๆ (สำมำรถสมคัรได ้

หลำยต ำแหน่ง) มำที ่careers@teachforthailand.org โดยทมีงำนจะตดิตอ่กลบัเพือ่นัด

สมัภำษณส์ ำหรบัผูส้มคัรทีถ่กูคดัเลอืกในรอบแรก 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกีย่วกบั Teach For Thailand 

 

Teach For Thailand มุ่งหวงัทีจ่ะรว่มแกปั้ญหำควำมเหลือ่มล ำ้ทำงโอกำสในกำรศกึษำใน

ประเทศไทย โดยกำรคน้หำคนรุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภำพสงูทีส่ดุ แลว้เปลีย่นแปลงพฒันำพวกเขำสู่

กำรเป็นผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง (Change Agent) ในหอ้งเรยีนเป็นเวลำ 2 ปี  ผูเ้ขำ้รว่ม

โครงกำร (Fellow) จะสอน full-time ในโรงเรยีนทีด่อ้ยโอกำส และรว่มเปลีย่นแปลงชวีติเด็ก

หลำยรอ้ยคน ในขณะทีเ่รยีนรูเ้พือ่พฒันำตนเองใหเ้ป็นผูน้ ำสงัคมทีด่ยีิง่ขึน้ ซ ึง่เร ิม่จำกกำรรูจ้กั

ตนเองมำกขึน้ พฒันำทกัษะกำรสือ่สำร กำรบรหิำรจดักำร กำรบรหิำรคน กำรตัง้วสิยัทศัน ์

กำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ภำยในและภำยนอกองคก์รเพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนไปถงึวสิยัทศัน ์ และน ำ

ศกัยภำพสงูสดุของเด็กเหลำ่นีอ้อกมำใหไ้ด ้โดยโครงกำรไดถ้กูออกแบบใหเ้ป็น Leadership 

Transformation Experience ในชว่งกำรท ำงำน 2 ปีนี ้Fellow จะไดร้บัเงนิเดอืน และกำร 

Coaching อยำ่งใกลช้ดิตอ่เน่ือง หลงัจำก 2 ปี Fellows จะแยกยำ้ยไปอยูใ่นทุกภำคสว่นของ

สงัคม ตัง้แต ่ ภำคธรุกจิ ภำคกำรศกึษำ ภำคสงัคม โดยน ำประสบกำรณแ์ละมุมมองทีเ่ขำได ้

เรยีนรูผ่้ำนประสบกำรณก์ำรสรำ้งควำมเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมตดิตอ่เขำไปดว้ย 

 

Teach For Thailand เป็นองคก์รสมำชกิที ่29 ในเครอืข่ำย Teach For All ซึง่ถกูกอ่ตัง้โดย 

Teach For America และ Teach First (UK) ปัจจบุนั Teach For America ไดถ้กูจดัให ้

เป็นองคก์รทีน่่ำท ำงำนดว้ยมำกทีส่ดุส ำหรบันักศกึษำจบใหม่อนัดบัที ่ 7 ของสหรฐัฯ และ 

Teach First อยูใ่นอนัดบัที ่3 ในสหรำชอำณำจกัร โดยปัจจบุนั Teach For All มสีมำชกิ

อยำ่งเป็นทำงกำรอยูใ่น 41 ประเทศทั่วโลก โดยในทวปีเอเชยีและโอเชยีเนีย มปีระเทศสมำชกิ

ไดแ้ก ่จนี ญีปุ่่ น มำเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิเดยี ปำกสีถำน บงัคลำเทศ เนปำล ออสเตรเลยี และ

นิวซแีลนด ์

 

องคก์รของเรำมคีวำมตอ้งกำรบุคลำกรทีม่คีวำมเป็นผูน้ ำสงู มคีวำมสำมำรถในกำรวเิครำะห ์มี

ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่มีำเป็นสว่นหน่ึงในทมีของเรำ ผูส้มคัรทีม่ี

ศกัยภำพในกำรท ำงำนจะตอ้งมีค่วำมปรำรถนำทีจ่ะเขำ้มำท ำงำนไดท้นัทภีำยใตบ้รรยำกำศ

กำรท ำงำนของผูป้ระกอบกำร ทีม่คีวำมกำ้วหนำ้และมุ่งหวงัในผลลพัธเ์ป็นเกณฑ ์ 

 

  



 

 

Talent Acquisition Intern (Engagement / Marketing) 

 

ระยะเวลำ:   เต็มเวลำอยำ่งนอ้ย 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:  Head of Talent Associate  

ทมีงำน:  Talent Acquisition 

 

ทมีงำน Talent Acquisition 

 

ทมีงำน Talent Acquisition มบีทบำทควำมรบัผดิชอบในกำรคน้หำผูน้ ำรุน่ตอ่ไปส ำหรบั

สงัคมไทย เพือ่เขำ้รว่มโครงกำรพฒันำศกัยภำพควำมเป็นผูน้ ำ Teach For Thailand  และ

รว่มสรำ้งควำมเปลีย่นแปลง ผ่ำนกำรสรำ้งควำมเท่ำเทยีมทำงกำรศกึษำใหก้บัเด็กไทยทุกคน 

ซึง่เป็นพนัธกจิหลกัของ Teach For Thailand  ภำรกจิของทมีงำน คอื กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจ

ในปัญหำควำมเหลือ่มล ำ้ดำ้นกำรศกึษำในประเทศไทยใหก้บักลุม่คนรุน่ใหม่ตำ่งๆ ทัง้ภำยใน

มหำวทิยำลยัในประเทศและนอกประเทศ  สำนสมัพนัธก์บัคนรุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภำพควำมเป็น

ผูน้ ำสงูของประเทศ  และคน้หำคดัเลอืกผูเ้ขำ้รว่มโครงกำรเพือ่เขำ้เครอืข่ำยผูน้ ำรุน่ใหม่ ใน

โครงกำร Teach For Thailand  

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบ 

• รว่มวำงยทุธศำสตรใ์นกำรประชำสมัพนัธแ์ละคน้หำคนรุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภำพควำมเป็น

ผูน้ ำสงู  

• รว่มคดิกลยทุธแ์ละวำงแผนในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจถงึปัญหำกำรศกึษำในประเทศไทย 

และสรำ้งกำรมสีว่นรว่มใหก้บัคนรุน่ใหม่ ซ ึง่รวมถงึนิสตินักศกึษำ  

• ศกึษำหำขอ้มูลและสำนสมัพนัธก์บัองคก์รและฝ่ำยตำ่งๆ ภำยในคณะและมหำวทิยำลยั

ทีไ่ดร้บัมอบหมำย ทัง้มหำวทิยำลยัในประเทศไทยและตำ่งประเทศ (เชน่ ตดิตอ่กบัฝ่ำย

กจิกำรนิสติ อำจำรย ์สมำคม ชมรม สโมสร นิสตินักศกึษำตำ่งๆ เป็นตน้) 

• ประสำนงำนกบันิสตินักศกึษำตวัแทนในแตล่ะมหำวทิยำลยั TFT Campus 

Ambassador ในกำรวำงแผนจดักจิกรรมประชำสมัพนัธต์ำมมหำวทิยำลยัตำ่งๆ 

 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตร ี

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• มนุษยสมัพนัธด์ ีทกัษะกำรพูดทีด่ ีและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ 



 

• เหมำะสมส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมสนใจงำนดำ้นกำรตลำดและกำรขำย หรอืกำรสรำ้งสมัพนัธ ์

กบักลุม่คน หรอืองคก์รช ัน้น ำตำ่งๆ ทีม่คีนรุน่ใหม่เป็นสมำชกิอยู ่ 

• ผูส้มคัรทีม่บีทบำทควำมเป็นผูน้ ำหรอืกำรท ำกจิกรรมภำยในมหำวทิยำลยั จะไดร้บักำร

พจิำรณำเป็นกำรพเิศษ 

 

 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้

• ใบรบัรองกำรท ำงำน (ถำ้ยืน่ขอ)  



 

 

External Relations Intern (Research/Communications/Operations) 

 

ระยะเวลำ:   เต็มเวลำอยำ่งนอ้ย 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:  Head of Partnerships  

ทมีงำน:  External Relations 

 

ทมีงำน External Relations 

 

กำรที ่Teach For Thailand สำมำรถสรำ้งควำมเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมของประเทศของเรำ

ได ้ตอ้งอำศยักำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่ง Teach For Thailand และหลำยภำคสว่นของสงัคม 

ทัง้ภำคธรุกจิ ภำครฐั และภำคประชำชน  ทมีงำน External Relations มบีทบำทควำม

รบัผดิชอบในกำรสำนสมัพนัธก์บัภำคสว่นตำ่งๆเหลำ่นี ้ ทัง้กำรคงควำมสมัพนัธท์ีด่ ี และกำร

สรำ้งสมัพนัธก์บัองคก์รใหม่ๆ ทีส่ำมำรถรว่มท ำงำนกบั Teach For Thailand เพือ่ใหอ้งคก์ร

ของเรำไปสูจ่ดุหมำยสงูสดุ คอื กำรสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัทำงกำรศกึษำใหก้บัเด็กไทยทุกคน

ได ้  

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบ 

• คน้ควำ้วจิยัขอ้มูลเพือ่วำงยทุธศำสตรใ์หก้บั Teach For Thailand รวมถงึศกึษำ

ควำมเป็นไปไดใ้นกำรขยำยโครงกำรออกไปนอกเขตกรงุเทพมหำนคร ซ ึง่รวมถงึกำร

ท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งขององคก์รบรหิำรทอ้งถิน่ 

• คน้ควำ้วจิยัขอ้มูลดำ้นกำรศกึษำของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำ่งๆ เพือ่วำงล ำดบั

ควำมส ำคญัในกำรขยำยโครงกำรฯ ไปในพืน้ทีต่ำ่งๆ  

• วำงแผนและประสำนงำนกำรตดิตอ่สำนสมัพนัธก์บัองคก์รตำ่งๆ ของภำครฐั เชน่ 

กรงุเทพมหำนคร 

• ประสำนงำนระหวำ่งทมีงำน External Relations ทมีงำน Training & Support 

ทมีงำน Research, Impact, Evaluation ของ Teach For Thailand และ 

ผูเ้ขำ้รว่มโครงกำร Teach For Thailand (TFT Fellows) ในกำรตดิตำม

ประสำนงำนระหวำ่ง Teach For Thailand กบัโรงเรยีนในเครอืข่ำย ซ ึง่รวมถงึขอ้มูล

พืน้ฐำนของโรงเรยีนเครอืข่ำย ขอ้มูลดำ้นผลกระทบ และขอ้มูลดำ้นควำมสมัพนัธ ์

ระหวำ่งองคก์ร 

• รว่มวำงแผนและยทุธศำสตรใ์นกำรสรำ้งสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยำวระหวำ่ง Teach For 

Thailand และโรงเรยีนในเครอืข่ำย   

 



 

 

 

• ประสำนงำนดำ้นกำรสือ่สำรระหวำ่งองคก์รฯ กบั บรษิทัช ัน้น ำตำ่งๆ ของประเทศไทย 

ทัง้บรษิทัทีเ่ป็นพนัธมติรของ Teach For Thailand แลว้ ซ ึง่รวมถงึกำรวำงแผนขอ้มูล

ทีเ่หมำะสมกบักำรสือ่สำรไปถงึองคก์รตำ่งๆ ในแตล่ะชว่งเวลำ และกำรเตรยีมขอ้มูลและ

เอกสำรทีจ่ะใชใ้นกำรสือ่สำรระหวำ่งองคก์ร   

 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตร ีหรอื จบกำรศกึษำขัน้ต ่ำในระดบัปรญิญำตร ี

 

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• ควำมสำมำรถในกำรคน้ควำ้วจิยัขอ้มูล และสรปุผลเป็นกลยทุธท์ีม่คีวำมเหมำะสมกบั

บรบิทของสงัคมไทย และสำมำรถน ำไปปฎบิตัไิดจ้รงิ 

• ควำมสำมำรถในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และวำงแผนยทุธศำสตรจ์ำกขอ้มูลทีม่ ี

• ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร และกำรเขยีนในภำษำทำงกำร  

• เหมำะสมส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมสนใจงำนดำ้นกำรวจิยัทำงสงัคม หรอืผูม้คีวำมสนใจในกำร

ท ำงำนของภำครฐั  

• เหมำะสมส ำหรบัผูท้ีม่คีวำมสนใจงำนดำ้นกำรสือ่สำร และควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งองคก์ร  

• ผูส้มคัรทีม่คีวำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำองักฤษจะไดร้บักำรพจิำรณำเป็นกำร

พเิศษ  
 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้

• ใบรบัรองกำรท ำงำน (ถำ้ยืน่ขอ) 

 

 

  



 

 

Training & Support Intern (Research & Operations) 

 

ระยะเวลำ:   เต็มเวลำ 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:  Head of Training & Support 

ทมีงำน:  Training & Support  

 

ทมีงำน Training & Support 

 

ทมีงำนฝึกอบรมและสนับสนุน มหีนำ้ทีด่ ำเนินกำรใหผู้เ้ขำ้อบรมไดพ้ฒันำและเสรมิสรำ้ง

ควำมรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีจ่ ำเป็น เพือ่หลอ่หลอมใหเ้ป็นครผููส้อนและผูน้ ำทีม่ปีระสทิธภิำพสงู   

ซ ึง่ทมีงำนมปีระสบกำรณท์ีจ่ะชว่ยใหผู้เ้ขำ้ฝึกอบรมประสบควำมส ำเรจ็ และท ำใหเ้กดิกำร

เปลีย่นแปลงดงักลำ่วทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกเหนือจำกน้ัน  กำรฝึกอบรมจะครอบคลมุกำร

ฝึกสอนชีแ้นะในหอ้งเรยีนเพือ่พฒันำพืน้ฐำนของทกัษะเชงิปฎบิตักิำร โดยมุ่งเนน้กำรสรำ้ง

ผลลพัธเ์ชงิบวกแกนั่กเรยีน    ซ ึง่ถอืเป็นพนัธก์จิของทมีงำน โดยทมีงำนไดข้บัเคลือ่นพนัธก์จิ

หลกัขององคก์รในกำรท ำงำนรว่มกบัโรงเรยีนภำครฐั ทัง้ในสว่นทอ้งถิน่และเขตพืน้ที่

กำรศกึษำตลอดจนมหำวทิยำลยัตำ่งๆ    และถอืเป็นหนำ้ทีข่องทมีงำนทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้เ้ขำ้

ฝึกอบรมกำ้วสูก่ำรเป็นนักแกปั้ญหำอยำ่งอสิระทีจ่ะสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิ Teach For 

Thailand นับเป็นแนวคดิรเิร ิม่ใหม่ ทีก่ ำลงัแสวงหำบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิป็นผูน้ ำทีด่เีลศิ มี

ควำมสำมำรถเชงิวเิครำะห ์และมมีนุษยส์มัพนัธส์งูเพือ่รว่มในทมีงำนของเรำ 

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบของ Training & Support Team Intern 

• เก็บขอ้มูลเชงิคณุภำพและปรมิำณเพือ่วดัผลกระทบ(Impact)ในหอ้งเรยีนของผูน้ ำ

กำรเปลีย่นแปลง 

• วเิครำะหแ์ละประมวลผลขอ้มูลของโครงกำรและชว่ยออกแบบกำรวดัและประมวลผล

ของนักเรยีน 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตร ีหรอื จบกำรศกึษำขัน้ต ่ำในระดบัปรญิญำตร ี

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• ควำมสำมำรถในกำรเก็บและวเิครำะหข์อ้มูล 

• ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ และควำมยดืหยุน่ในกำรท ำงำน ใน

สถำนกำรณท์ีเ่ปลีย่นไป 



 

• เหมำะส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรเรยีนรูร้ปูแบบและเนือ้หำดำ้นกำรพฒันำควำมเป็นผูน้ ำ หรอื 

ดำ้นกำรพฒันำกำรสอนของทำงองคก์ร 

• สำมำรถใช ้Microsoft Word และ Microsoft Excel ไดอ้ยำ่งเช ีย่วชำญ 

 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้

• ใบรบัรองกำรท ำงำน  (ถำ้ยืน่ขอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IT/ Data Management Intern (Technology) 

 

ระยะเวลำ:   เต็มเวลำอยำ่งนอ้ย 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:  Head of Training & Support (รว่มกบั Head of Talent 

Acquisition and Ambassador Network)  

ทมีงำน:  Training & Support / Talent Acquisition / Ambassador 

Network 

 

ทมีงำน Training & Support 

 

ทมีงำนฝึกอบรมและสนับสนุน มหีนำ้ทีด่ ำเนินกำรใหผู้เ้ขำ้อบรมไดพ้ฒันำและเสรมิสรำ้ง

ควำมรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีจ่ ำเป็น เพือ่หลอ่หลอมใหเ้ป็นครผููส้อนและผูน้ ำทีม่ปีระสทิธภิำพสงู   

ซ ึง่ทมีงำนมปีระสบกำรณท์ีจ่ะชว่ยใหผู้เ้ขำ้ฝึกอบรมประสบควำมส ำเรจ็ และท ำใหเ้กดิกำร

เปลีย่นแปลงดงักลำ่วทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกเหนือจำกน้ัน  กำรฝึกอบรมจะครอบคลมุกำร

ฝึกสอนชีแ้นะในหอ้งเรยีนเพือ่พฒันำพืน้ฐำนของทกัษะเชงิปฎบิตักิำร โดยมุ่งเนน้กำรสรำ้ง

ผลลพัธเ์ชงิบวกแกนั่กเรยีน    ซ ึง่ถอืเป็นพนัธก์จิของทมีงำน โดยทมีงำนไดข้บัเคลือ่นพนัธก์จิ

หลกัขององคก์รในกำรท ำงำนรว่มกบัโรงเรยีนภำครฐั ทัง้ในสว่นทอ้งถิน่และเขตพืน้ที่

กำรศกึษำตลอดจนมหำวทิยำลยัตำ่งๆ    และถอืเป็นหนำ้ทีข่องทมีงำนทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้เ้ขำ้

ฝึกอบรมกำ้วสูก่ำรเป็นนักแกปั้ญหำอยำ่งอสิระทีจ่ะสรำ้งกำรเปลีย่นแปลงทีแ่ทจ้รงิ Teach For 

Thailand นับเป็นแนวคดิรเิร ิม่ใหม่ ทีก่ ำลงัแสวงหำบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิป็นผูน้ ำทีด่เีลศิ มี

ควำมสำมำรถเชงิวเิครำะห ์และมมีนุษยส์มัพนัธส์งูเพือ่รว่มในทมีงำนของเรำ 

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบของ 

• รว่มวำงระบบฐำนขอ้มูลภำยในองคก์ร ซ ึง่รวมถงึขอ้มูลดำ้นผูส้นใจและผูส้มคัรเขำ้รว่ม

โครงกำรฯ และขอ้มูลอืน่ๆ ภำยในองคก์ร  ซ ึง่อำจรวมถงึกำรพจิำรณำจดัซือ้และน ำ

ระบบ CRM (เชน่ Salesforce) มำดดัแปลงเพือ่ควำมเหมำะสมกบักำรท ำงำนภำยใน

องคก์รฯ  

• รว่มวำงระบบฐำนขอ้มูลเพือ่สรำ้งระบบกำรจดักำรควำมรูภ้ำยในองคก์ร (Knowledge 

Management) 

• รว่มวำงระบบฐำนขอ้มูลของทมีAmbassador Networkเพือ่เช ือ่มตอ่ศำญเ์กำ่ 

(Alumni) ของทชี ฟอร ์ไทยแลนด ์และเก็บขอ้มูลเพือ่เผยแพรผ่ลกระทบทีเ่กดิขึน้

ภำยในโครงกำรฯ และหลงัจบโครงกำร   

 



 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตรใีนดำ้นคอมพวิเตอร ์หรอื ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• ผูส้มคัรทีม่ปีระสบกำรณก์บั Salesforce หรอืระบบ CRM อืน่ๆ จะไดร้บักำรพจิำรณำ

เป็นพเิศษ 

• ผูส้มคัรทีม่ปีระสบกำรณว์ำงระบบฐำนขอ้มูล หรอื กำรจดักำรควำมรู ้(Knowledge 

Management) จะไดร้บักำรพจิำรณำเป็นพเิศษ 

 

 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้
• ใบรบัรองกำรท ำงำน (ถำ้ยืน่ขอ) 

  



 

Operations Intern (Accounting/Finance/HR) 

 

ระยะเวลำ:   เต็มเวลำอยำ่งนอ้ย 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:  CEO/People & Culture Manager  

ทมีงำน:  Operations 

 

ทมีงำน Operations 

 

กำรที ่Teach For Thailand สำมำรถสรำ้งควำมเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมของประเทศของเรำ

ได ้ตอ้งอำศยักำรท ำงำนรว่มกนัทัง้จำกผูใ้หก้ำรสนับสนุนหลำยภำคสว่น ผูน้ ำกำรเปลีย่นแปลง

ทีล่งไปสรำ้งกำรเปลีย่นแปลง และทมีงำนขององคก์รเอง  ทมี Operations ถอืเป็นทมีหลกัที่

ดแูลเร ือ่งทรพัยำกรตำ่งๆภำยในองคก์ร  เชน่ ดำ้นบุคคล ดำ้นกำรเงนิ และระบบสำรสนเทศน ์   

เพือ่ใหอ้งคก์รของเรำไปสูจ่ดุหมำยสงูสดุ คอื กำรสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัทำงกำรศกึษำใหก้บั

เด็กไทยทุกคนได ้  

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบ  

• บนัทกึคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

• รว่มจดักจิกรรมและกำรอบรมใหค้นในองคก์ร 

• รว่มคดัเลอืกและสรรหำผูส้มคัรเขำ้รว่มงำนกบัทชี ฟอร ์ไทยแลนด ์

 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตรใีนดำ้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• มนุษยสมัพนัธด์ ีละเอยีด และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ 

• เหมำะส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรเรยีนรูด้ำ้นทรพัยำกรบุคคล 

• สำมำรถใช ้Microsoft Word, Microsoft Power และ Microsoft Excel ไดอ้ยำ่ง

ด ี

 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้
• ใบรบัรองกำรท ำงำน (ถำ้ยืน่ขอ) 

 



 

Creative Intern (Graphic Design) 

 

ระยะเวลำ:     เต็มเวลำอยำ่งนอ้ย 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:   Head of Partnerships  

ทมีงำน:   External Relations 

 

ทมีงำน External Relations 

 

กำรที ่Teach For Thailand สำมำรถสรำ้งควำมเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมของประเทศของเรำ

ได ้ตอ้งอำศยักำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่ง Teach For Thailand และหลำยภำคสว่นของสงัคม 

ทัง้ภำคธรุกจิ ภำครฐั และภำคประชำชน  ทมีงำน External Relations มบีทบำทควำม

รบัผดิชอบในกำรสำนสมัพนัธก์บัภำคสว่นตำ่งๆเหลำ่นี ้ ทัง้กำรคงควำมสมัพนัธท์ีด่ ี และกำร

สรำ้งสมัพนัธก์บัองคก์รใหม่ๆ ทีส่ำมำรถรว่มท ำงำนกบั Teach For Thailand เพือ่ใหอ้งคก์ร

ของเรำไปสูจ่ดุหมำยสงูสดุ คอื กำรสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัทำงกำรศกึษำใหก้บัเด็กไทยทุกคน

ได ้  

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบ  

• รว่มวำงกลยทุธท์ำงกำรตลำดขององคก์รทำงสือ่ตำ่งๆ ทำงสือ่ดจิติอล กบัมเีดยีเอเจนซี

ช ัน้น ำทำงกำรสือ่สำรเพือ่สงัคม 

• ออกแบบกรำฟิก อนิโฟกรำฟิก สิง่พมิพ ์เว็บไซต ์เพือ่น ำเสนอขอ้มูลของโครงกำรฯ  

 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตรใีนดำ้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

• มผีลงำนทำงดำ้นกำรออกแบบและกำรสือ่สำร 

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• ผูส้มคัรทีม่ปีระสบกำรณใ์ชโ้ปรแกรมออกแบบกรำฟฟิก 

• ผูส้มคัรทีม่คีวำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำองักฤษจะไดร้บักำรพจิำรณำเป็นกำร

พเิศษ  
 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้

• ใบรบัรองกำรท ำงำน (ถำ้ยืน่ขอ) 



 

 

Ambassador Network Intern  

 

ระยะเวลำ:   เต็มเวลำอยำ่งนอ้ย 2 เดอืน  

ผูบ้งัคบับญัชำ:  Head of Ambassador Network 

ทมีงำน:  Ambassador Network 

 

ทมีงำน Ambassador Network 

 

กำรที ่Teach For Thailand สำมำรถสรำ้งควำมเปลีย่นแปลงใหก้บัสงัคมของประเทศของเรำ

ได ้ตอ้งอำศยักำรท ำงำนรว่มกนัระหวำ่ง Teach For Thailand และทุกภำคสว่นของสงัคม ไม่

วำ่จะเป็นภำคธรุกจิ ภำครฐั และประชำชน  ทมีงำน Ambassador Network มบีทบำทส ำคญั

ในกำรประสำนงำน และท ำงำนรว่มกบักบัภำคสว่นตำ่งๆ ทัง้กำรคงควำมสมัพนัธท์ีด่ ี และกำร

สรำ้งสมัพนัธก์บัองคก์รใหม่ๆ ทีส่ำมำรถรว่มท ำงำนกบั Teach For Thailand เพือ่ใหอ้งคก์ร

ของเรำไปสูจ่ดุหมำยสงูสดุ คอื กำรสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัทำงกำรศกึษำใหก้บัเด็กไทยทุกคน

ได ้  

 

บทบำทควำมรบัผดิชอบ  

• คน้หำ และจดัเก็บขอ้มูลดำ้นกำรศกึษำ กำรวจิยั และงำนดำ้นตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้น

กำรศกึษำ 

• ชว่ยระดมควำมคดิในกำรออกแบบ และรว่มจดักจิกรรมกบั ambassador 

• ตดิตอ่ ประสำนงำน สือ่สำร และประชำสมัพนัธก์จิกรรมกบั ambassador และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ประสบกำรณแ์ละกำรศกึษำ 

• มคีวำมสนใจในกำรตดิตอ่ และประสำนงำนกบัหน่วยงำน และบุคลคลตำ่งๆ 

• ก ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัปรญิญำตรใีนทุกสำขำ 

 

คณุสมบตัอิืน่ๆ 

• สำมำรถใช ้Microsoft Word และ Microsoft Excel ไดอ้ยำ่งเช ีย่วชำญ 

• สำมำรถสือ่สำรภำษำองักฤษขัน้พืน้ฐำน 

• มคีวำมสนใจดำ้นกำรสือ่สำร หำกสำมำรถใชส้ือ่สงัคมออนไลนไ์ดเ้ป็นอยำ่งดไีดร้บักำร

พจิำรณำเป็นกำรพเิศษ 

 



 

 

ผลตอบแทน 

• ต ำแหน่งนีเ้ป็นต ำแหน่งทีไ่ม่มคีำ่ตอบแทน แตผู่ฝึ้กงำนสำมำรถเบกิคำ่เดนิทำง และคำ่

โทรศพัทท์ีเ่กีย่วกบักำรท ำงำนได ้
• ใบรบัรองกำรท ำงำน (ถำ้ยืน่ขอ) 

 

 


