
 
 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
----------------------------------------- 

 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอน
ภาษาจีน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน  
อัตราว่าง  จำนวน  1  อัตรา   
ปฏิบัติงานโรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ค่าตอบแทน เดือนละ 27,000 บาท 
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนในวิชา ภาษาจีน 

(วันเริ่มสัญญาจ้าง  – กันยายน 2565) 
2. สอนภาษาจีน 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับมัธยมศึกษา 
3. ปฏิบัติหน้าที่สอน 5 วันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. 
4. ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
5. ปฏิบัติหน้าที่สอนร่วมกับครูไทย โดยครูต่างชาติเป็นครูผู้สอนหลัก 
6. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 
7.  ยินดีเป็นวิทยากรในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนแก่ครูไทยทั้งในและนอกโรงเรียน    

เมื่อทางโรงเรียนจัดการอบรมขึ้น 
8. ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีกิจกรรมด้านภาษาจีน และกิจกรรม

อ่ืนๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
9. มีความสามารถ ยืดหยุ่นและปรับตัวในทุกสถานการณ์ทำงาน มีความเป็นมิตร สุภาพ       

ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
2.  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 
2.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
2.2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ 

แห่งวิชาชาชีพ 
3. มีสัญชาติจีน (ชาวต่างชาติ) 
4. มีใบประกอบวิชาชีพครู    
5. กรณีครูผู้สอนภาษาจีนชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) หรือ 

ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
5.1 กรณีท่ี 1 ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย (มีใบประกอบวิชาชีพครู) 

(1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีน 
(2) มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการคุรุสภา

กำหนด 
(3) มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า HSK 4 ขึ้นไป 

5.2 กรณีท่ี 2 ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ) 
(1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ 
(2) มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า HSK 4 ขึ้นไป 

 6.  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมได้ 

   2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง                 
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 – 4 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สามารถ Download  
ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://mathayomspb.go.th/ 

             3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
   3.1 กรณีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
        3.1.1 สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ  และ ใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่จะสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.2 สำเนาหนังสือเดินทาง    จำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จำนวน  1  ใบ 
         3.1.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างชาติ หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน 
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา    จำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น  
ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จำนวน  1  ฉบับ 
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         3.1.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)         จำนวน  1  ฉบับ 
         3.1.7 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จำนวน 1 ฉบับ 
         เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด           
(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
  3.2 กรณีครูผู้สอนชาวไทย 
        3.2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองคุณวุฒิ  และ ใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งที่จะสมัคร  จำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน  อย่างละ  1  ฉบับ 
         3.2.3 หลักฐานแสดงผลการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน/การสอนภาษาจีน 
จากสถาบันที่เชื่อถือได ้        จำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.4 รปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 
6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)       จำนวน  1  ใบ 
         3.2.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่น  
ใบสมัคร) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  จำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยใช้หลักเกณฑ์ของคุรุสภา (ถ้ามี)             จำนวน  1  ฉบับ 
         3.2.7 หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  จำนวน 1 ฉบับ 
         เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด           
(รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

            4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่  8 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี                      
และทางเว็บไซต์ https://mathayomspb.go.th/ 

            5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 
(ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ) 

            6.  วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ 
(ความเหมาะสมกับตำแหน่ งวิชาชีพ )  คะแนนเต็ม  100  คะแนน ในวั นที่  10  มีนาคม  2565                       
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

  7.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (สัมภาษณ์)        
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
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            8.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน
วันที่  14 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  และทางเว็บไซต์  
https://mathayomspb.go.th/ โดยจะประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ 

            9.  การทำสัญญาจ้าง 
             ๙.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก         
ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี               
และไปรายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนบ่อกรุวิทยา วันที่ 16 มีนาคม 2565 
        9.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หรือ
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างหรือยกเลิกการว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

   ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(นายสุรินทร์ นามอยู่) 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ปฏิบัติราชการแทน 

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 



 

 
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

.............................................................. 
 
ประกาศรับสมัคร      วันที่  17  กุมภาพันธ์  2565 
รับสมัคร        ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่  
                                                              4 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่  8 มีนาคม 2565 
ดำเนินการคัดเลือก               วันที่  10 มีนาคม 2565 
ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 
รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง   วันที่  16 มีนาคม 2565 

 

 

 

 
       

 
 
 
 
 



 
 

招聘中文教师的公告 

素攀武里府中学 

工作职位：中文教师 

招聘人数：1 位，男女不限 

工作地址：清莱府美占县 美占威塔亚孔中学  

工作薪资：27000 泰铢/月 (时间从应聘开始至 2022 年 9 月 30 日) 

工作要求：担任中文老师熟练听、说、读、写汉语能力。 

授课对象：授课初高中的中文 

工作时间：周一至周五，工作时间 7:00–16:30 

课时：20 节课/周 

工作要求：年龄 20 岁以上，中国国籍，大学本科毕业以上 

应聘的时间与地点： 

          素攀武里府中学 2022 年 2 月 24 日至 3 月 4 日 

在正式的日子和时间 （8:30-16:30）  

 应聘需要提交文件： 

  1.本科文凭复印件  

  2.护照复印件   

  3.照片 1 寸 

  4.教师资格证 （若没有可先评聘再申请教育部） 

  5.体检保证书                  

  6.其他文件（实习、工作保证经验书）                             

 



 
 

 

应聘中文教师的简历 

素攀武里府中学 

****************** 

1.姓名：.....................................................................................国籍：........................................................ 

2.出生年月日：.................................................................年龄：....................................................... 

3.学位：.................................................................... .....专业：.................................................................. 

  毕业学校：......................................................................................................................................... 

  毕业时间：......................................................................................................................................... 

4.专业技能：................................................................................................................................... .............. 

5.护照号码/身份证号码：............................................................................................................... 

6.地址：.............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. .................................................... 

     电子邮箱：................................................................................ ............................................................. 

  联系电话：............................... ..................... ..................................................................................  

7.家庭情况：             单身              已婚 
8.以附件如下：        
    

    文凭复印件    教师资格证复印件 

   护照/身份证复印件              HSK 成绩单 

    户口本复印件    其他文件........................................................................... 

 

签名.............................................................应聘者 
                       (..........................................................) 

                   2022 年______月.........日 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (....................................................) 
    วันท่ี............เดือน............................ พ.ศ. 2565 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (........................................................) 
   วันท่ี............เดือน.......................... พ.ศ. 2565 


