
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกุฉินารายณ์ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
..................................................................... 

 

ด้วย โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ สงวันที่ ๒๔กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครภูาษาจีน ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 
จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๗,000 บาท/คน (กรณคีรูชาวต่างชาติ) ในกรณีการจ้างครูชาวไทยอัตรา
เงินเดือนค่าจ้างจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด  

๑.๑ วชิาเอกภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา 
2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
2.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.๒๕๔๖ 
 (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) เคยต้องโทษจำคุกในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
๒.3 มีสัญชาติจีน (ชาวต่างชาต)ิ 
2.4 มีใบประกอบวิชาชีพครู 
๒.๕ กรณีครูผ ู้สอนภาษาจีนชาวต่างชาติไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-Native Speaker) หรือ ครูผู้สอน 

ภาษาจีนชาวไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
        2.4.1 กรณี 1 ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย (มีใบประกอบวิชาชีพครู) 
   (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เอกภาษาจีน 
   (2) มีความรู้ในการประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 
   (3) มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า HSK 4 ขึ้นไป 
        2.4.2 กรณี 2 ครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย (ไมม่ีใบประกอบวิชาชีพครู) 
   (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ 
   (2) มีระดับความรู้ทางภาษาจีนไม่ต่ำกว่า HSK 4 ขึ้นไป 

๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยได้ 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ใหข้อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 6๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 



รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 6๕๖๕ ถึง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับของสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
4.6 รปูถา่ย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
4.7 ใบรับรองแพทย์ 
4.8 หลักฐานใบระดับความรู้ทางภาษาจีน 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน 
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ 

ในใบสมัคร 
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕6๕ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์  

อำเภอกุฉินารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธุ์ และช่องทาง www.kuchinarai.ac.th 
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกข้างชั่วคราว ตำแหนง่ ครูผู้สอนภาษาจีน 
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนกุฉินารายณ์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 1๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ สถานที่สอบคัดเลือก  

ห้องประชุมบุญไกรสรโรงเรียนกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการ
ตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ซึ่งได้ผลการรับรองจากโรงพยาบาลของรัฐ ตามกำหนดการสอบในตาราง ตังต่อไปนี้ 

วัน เวลา 
 

วิชาที่สอบ 
 

คะแนนเต็ม 
 

หมายเหตุ 
 

1๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

 
- สอบสัมภาษณ์ 
- การปฏิบัติการสอน 

 

 
50 
50 

 

รวม ๑๐๐  
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

9.1 กรณ ี มีผู้สมัครเป็นครูชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา) โรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นอนัดับแรก 
9.2 กรณ ี มีผู้สมัครเป็นครูชาวต่างชาติ(ไม่ใช่เจ้าของภาษา) โรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นอนัดับ

สอง 
9.3 กรณ ี มีผู้สมัครเป็นครูภาษาจีนชาวไทย (มีใบประกอบวิชาชีพครู) โรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติ

เป็นอนัดับสาม 



9.4 กรณ ี มีผู้สมัครเป็นครูภาษาจีนชาวไทย (ไมม่ีใบประกอบวิชาชีพครู) โรงเรียนจะพิจารณา
คุณสมบัติเป็นอันดับสี่ 

9.5 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน รวมจากมากมาหาน้อย  
ภายในวันที่ 1๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 

เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ ๑ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้ง
จัดสรรงบประมาณค่าจ้างซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการประเมินและมีสิทธิ์ก่อนทราบ เพื่อทำสัญญาจ้าง. ณ ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือเป็นประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ไดร้ับการคดัเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ตามหนังสือแจ้งของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือตามประกาศรายชื่อ 
10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ต้องไป 

รายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครอัูตราจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  

10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/หนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารหนักงานราชการ(คพร.) และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ 

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ 
ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

                                                                           (นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 

โรงเรียนกุฉินารายณ ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

๑. ประกาศรับสมัคร 
 
1 ตุลาคม -  ๗ ตุลาคม 256๕ 
 

๒. รับสมคัร 
 
1 ตุลาคม -  ๗ ตุลาคม 256๕ 
 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
 
9 ตุลาคม 256๕ 
 

 
๔.  สอบสัมภาษณ์ 

๑๐ ตุลาคม 256๕ 
     -  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  

(๐๙.๐๐ น.) 
 

๕. ประกาศผลการคัดเลือก 
 
๑๐ ตุลาคม 256๕ 
 

 
๖. ดำเนินจัดจ้าง 
 

 
เมื่อได้รับการอนุมัติการจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 

...................................................................................... 
     การสอบสัมภาษณ์       50 คะแนน 

1. ประวัติส่วนตัว เช่น การศึกษา    10  คะแนน 
2. ประสบการณ์การทำงาน     10  คะแนน 
3. เจตคติความเป็นครู      10  คะแนน 
4. บุคลิกภาพ       10  คะแนน 
5. ความสามารถพิเศษ      10  คะแนน 

 
               การปฏิบัติการสอน       50 คะแนน 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ (จัดทำมาก่อน) จำนวน ๑ ชั่วโมง  
1.1 องค์ประกอบแผนครบถ้วน    5   คะแนน 
1.2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   5   คะแนน 

  2.  ปฏิบัติการสอนตามแผน 
       2.1 สอนตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้   10  คะแนน 
       2.2 ส่ือการสอนน่าสนใจ     10  คะแนน 

     2.3 กิจกรรมน่าสนใจ     20  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนกุฉินารายณ ์
ที ่288/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 
********************* 

  ตามท่ีโรงเรียนกุฉินารายณ์ ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน โดยกำหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ตุลาคม 256๕ ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ นั้น 

  เพ่ือให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จึงอาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ว่าด้วยระเบียบการบังคับบัญชา
ข้าราชการในโรงเรียน จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายเสนาะ    จนัทร์แหล ่ รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๑.๓ นายยศรวี     วุฒิสาร รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๑.๔ นายวีระยุทธ  จันทร์สด รองผู้อำนวยการ   กรรมการ 
๑.๕ นายไกรวร     แสงชมภ ู รองผู้อำนวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ใหค้ำปรึกษา สนับสนุน กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกในการรับสมัคร 
๒. คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบหลักฐาน  ประกอบด้วย 

๒.๑ นางนารีรัตน์  นนทะมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.2 นางปราณี     สายสมบัต ิ ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
2.3 นางกุมารี      อุดมดี  ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
2.4 น.ส.อาริษา    พ่ึงเย็น คร ู         กรรมการ 
2.5 นางศิรินทิพย ์ สาจันทร์ ครชูำนาญการพเศษ  กรรมการ 
๒.6 นางประนุตร   วรรณสา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.7 น.ส.ดลฤดี      ไชยาคำ คร ู    กรรมการ 
2.8 น.ส.ประไพวรรณ โชติจำรัส พนักงานราขการ   กรรมการ 
2.9 น.ส.เด่นนภา     วิไลรัตน์ ครอัูตราจ้าง   กรรมการ 
2.11 นางสาวแสงดาว  โชตผิาด ครชูำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานรับสมัครระหว่างวันที่ ๑  – ๗ ตุลาคม 256๕ 
๓. คณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 

3.๑ นายเสนาะ  จันทร์แหล่ รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
3.๒ นางศิรินทิพย์  สาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.๓ นางกวิสรา  ฤทธิ์รุ่ง  ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 



 
4. คณะกรรมการจัดทำคะแนนและประกาศผลการคัดเลือก ประกอบด้วย 

4.๑ นางนารีรัตน์  นนทะมาตย์ ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
4.2 นางปราณี     สายสมบัต ิ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.3 น.ส.ประไพวรรณ โชติจำรัส พนักงานราชการ   กรรมการ 
4.4 น.ส.แสงดาว  โชติผาด ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำคะแนนประเมินผลการประเมินสมรรถนะและประกาศผลการคัดเลือก 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์
และยุติธรรมพร้อมส่งมอบผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือดำเนินการต่อไป 

 

 สั่ง  ณ  วันที ่๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕           

 

                                                         
                                                             (นายประพันธ์ศักดิ์  ภูศรีฐาน) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินในการรับสมัคร 
วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ตุลาคม 2565 นางสาวอาริษา   พ่ึงเย็น 
นางศิรินทิพย์   สาจันทร์ 

 

๒ ตุลาคม 2565 นางประนุตร   วรรณสา 
นางสาวดลฤดี  ไชยาคำ  

 

๓ ตุลาคม 2565 นางนารีรัตน์  นนทะมาตย์ 
นางปราณี    สายสมบัติ 

 

๔ ตุลาคม 2565 นางกุมารี   อุดมดี 
นางสาวเด่นนภา   วิไลรัตน ์

 

๕ ตุลาคม 2565 นางสาวประไพวรรณ  โชติจำรัส 
นางสาวแสงดาว     โชติผาด 

 

๖ ตุลาคม 2565 นางสาวประไพวรรณ  โชติจำรัส 
นางสาวเด่นนภา  วิไลรัตน์ 

 

๗ ตุลาคม 2565 นางกุมารี    อุดมดี   
นางสาวแสงดาว  โชติผาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบให้คะแนน 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน 

โรงเรียนกุฉินารายณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ชื่อ - สกุล ผู้เข้าสอบ ................................................................................ 

ที ่ รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 การสอบสัมภาษณ์   

1. ประวัติส่วนตัว เช่น การศึกษา   
2. ประสบการณ์การทำงาน    
3. เจตคติความเป็นครู    
4. บุคลิกภาพ     
5. ความสามารถพิเศษ    
การปฏิบัติการสอน   
1. แผนการจัดการเรียนรู้ (จัดทำมาก่อน) จำนวน ๑ ชั่วโมง 
     1.1 องค์ประกอบแผนครบถ้วน   
     1.2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.  ปฏิบัติการสอนตามแผน 

       2.1 สอนตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้  
       2.2 สื่อการสอนน่าสนใจ  
       2.3 กิจกรรมน่าสนใจ    
  

 
 

 
10  คะแนน 
10 คะแนน 
10 คะแนน 
10  คะแนน 
10  คะแนน 

 
 

5   คะแนน 
5   คะแนน 

 
10  คะแนน 
10 คะแนน 
20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมคะแนน 100 คะแนน  
   
 
       (ลงช่ือ) ..................................................... กรรมการ 
             (................................................................)  
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน ลำดับท่ี................  
โรงเรียนกุฉินารายณ์   สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  

…………………………………………………………. 
๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
๗.    เอกสารรับสมัคร (พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ) 
 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   สำเนาทะเบียนบ้าน  
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รปู (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรค 

 หลักฐานใบระดับความรู้ทางภาษาจีน 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
 

........................................ 
(.....................................................) 

............../................/.......... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
      คุณสมบัติถูกต้อง 
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ.............................. 

........................................ 
(.....................................................) 

............../................/.......... 

 



 


