
 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) 
----------------------------------------- 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอน
ภำษำจีน ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี จ ำนวน 1 อัตรำ อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรมอบ
อ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว  จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภำษำจีน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน  
อัตราว่าง  จ ำนวน  1  อัตรำ   
ปฏิบัติงำนโรงเรียนบ่อกรุวิทยำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
ค่าตอบแทน เดือนละ 27,000 บำท 
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่เริ่มท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2565 

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูผู้สอนทักษะกำรฟัง กำรอ่ำน กำรพูด และกำรเขียนในวิชำ ภำษำจีน 

เป็นเวลำ 7 เดือน (มีนำคม – กันยำยน 2565) 
2. สอนภำษำจีน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่ำน เขียน) ในระดับมัธยมศึกษำ 
3. ปฏิบัติหน้ำที่สอน 5 วันท ำกำร ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 07.30 – 16.30 น. 
4. ปฏิบัติหน้ำที่สอนอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
5. ปฏิบัติหน้ำที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่ำงชำติเป็นครูผู้สอนหลัก 
6. จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และบันทึกกำรสอนส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกสัปดำห์ 
7.  ยินดีเป็นวิทยำกรในกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำจีนแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน    

เมื่อทำงโรงเรียนจัดกำรอบรมขึ้น 
8. ร่วมปฏิบัติหน้ำที่กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรมด้ำนภำษำจีน และกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้น 
9. มีควำมสำมำรถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถำนกำรณ์ท ำงำน มีควำมเป็นมิตร สุภำพ       

ต่อเพ่ือนร่วมงำน 
 
 
 
                                                                                                                  /คุณสมบัติ... 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 
2.  ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 44 แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ. 2546 
2.1 เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.2 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
2.3 เคยต้องโทษจ ำคุกในคดีที่คุรุสภำเห็นว่ำอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชำชำชีพ 
3. มีสัญชำติจีน (ชำวต่ำงชำติ) 
4. มีใบประกอบวิชำชีพครู    
5. กรณีครูผู้สอนภำษำจีนชำวต่ำงชำติไม่ใช่เจ้ำของภำษำ (Non-Native Speaker) หรือ 

ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
5.1 กรณีท่ี 1 ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย (มีใบประกอบวิชำชีพครู) 

(1) มีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี เอกภำษำจีน 
(2) มีควำมรู้ในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมมำตรฐำนควำมรู้ที่คณะกรรมกำรคุรุสภำ

ก ำหนด 
(3) มีระดับควำมรู้ทำงภำษำจีนไม่ต่ ำกว่ำ HSK 4 ขึ้นไป 

5.2 กรณีท่ี 2 ครูผู้สอนภำษำจีนชำวไทย (ไม่มีใบประกอบวิชำชีพ) 
(1) มีวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำใดก็ได้ 
(2) มีระดับควำมรู้ทำงภำษำจีนไม่ต่ ำกว่ำ HSK 4 ขึ้นไป 

 6.  เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีจรรยำบรรณของวิชำชีพ และประพฤติตนตำมวัฒนธรรมได้ 

   2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำน
ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี ระหว่ำงวันที่ 24 
มีนำคม 2565 – 1 เมษำยน 2565 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลำรำชกำร)  

             3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
   3.1 กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
        3.1.1 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงต ำแหน่งที่จะสมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภำยในวันที่รับสมัครวันสุดท้ำย                     อย่ำงละ  1  ฉบับ 
         3.1.2 ส ำเนำหนังสือเดินทำง    จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.3 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จ ำนวน  3  รูป 
         3.1.4 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูชำวต่ำงชำติ หรือหนังสืออนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
โดยไม่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ    จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.5 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น  
ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 
                                                                                                /3.1.6 หนังสือรับรอง... 
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         3.1.6 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำม)ี    จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.7 หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จ ำนวน 1 ฉบับ 
         เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและส ำเนำภำพถ่ำย จ ำนวน 1 ชุด           
(รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 
  3.2 กรณีครูผู้สอนชาวไทย 
        3.2.1 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่ำเป็นผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงต ำแหน่งที่จะสมัคร โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับ
อนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติ ภำยในวันที่รับสมัครวันสุดท้ำย                     อย่ำงละ  1  ฉบับ 
         3.2.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน  อย่ำงละ  1  ฉบับ 
         3.2.3 หลักฐำนแสดงผลกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำจีน/กำรสอนภำษำจีน 
จำกสถำบันที่เชื่อถือได ้        จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.4 รปูถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จ ำนวน  3  รูป 
         3.2.5 ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น  
ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรค ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549  จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.6 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหนังสืออนุญำตปฏิบัติกำรสอน โดยไม่มี
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภำ                       จ ำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.7 หลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) เช่น หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จ ำนวน 1 ฉบับ 
         เอกสำรหลักฐำนทุกรำยกำรให้มีฉบับจริงและส ำเนำเอกสำร  จ ำนวน 1 ชุด           
(รับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

            4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ เข้ำรับกำร
คัดเลือก ภำยในวันที่  5 เมษำยน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี                     
และทำงเว็บไซต์ https://mathayomspb.go.th/ 

            5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
(ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งวิชำชีพ) 

            6.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี จะด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสัมภำษณ์ 
(ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ งวิ ชำชีพ)  คะแนนเต็ม  100 คะแนน ในวันที่  8  เมษำยน  2565                       
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิกำร์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 

  7.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ  (สัมภำษณ์)        
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงล ำดับที่จำกผู้ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย กรณีที่ผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
 
 
                                                                                                    /8. กำรประกำศ... 
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            8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยใน
วันที่ 12 เมษำยน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี  และทำงเว็บไซต์  
https://mathayomspb.go.th/ โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 

            9.  การท าสัญญาจ้าง 
             ๙.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี  จะเรียกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก         
ล ำดับที่ 1 มำรำยงำนตัวที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี              
และไปรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำงที่โรงเรียนบ่อกรุวิทยำ วันที่ 18 เมษำยน 2565 
        9.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ำบุคคลใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร หรือ
ตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่น ำมำสมัครเป็นเอกสำรเท็จ ให้ถือว่ำผู้นั้นเป็น                 
ผู้ขำดคุณสมบัติจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำสั่งจ้ำงหรือยกเลิกกำรว่ำจ้ำงโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

   ประกำศ ณ วันที่  16 เดือนมีนำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

(นำงสำวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี 
 



 
ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) 

.............................................................. 
 
ประกาศรับสมัคร      วันที่  16 มีนำคม  2565 
รับสมัคร        ระหว่ำงวันที่  24 มีนำคม 2565 ถึงวันที่  
                                                              1 เมษำยน 2565 ในวันและเวลำรำชกำร 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภำยในวันที่  5 เมษำยน 2565 
ด าเนินการคัดเลือก               วันที่  8 เมษำยน 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก    ภำยในวันที่ 12 เมษำยน 2565 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง   วันที่  18 เมษำยน 2565 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 


