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ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน 

................................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ   
ครบ ๕0 ปี จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว               
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของโรงเรียน  
 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 
2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 512 / 2559 
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการ
สรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560              
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา 
  ๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาจีน  1  อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๒.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒0 ปี บรบิูรณ์ 
  ๒.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ๒.๓ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๒.๔ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนด 
ในกฎ ก.ค.ศ. 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  ๒.๗ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องจำโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  ๒.๑0 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  2.๑2 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ  
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๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผูส้มัคร 
 ๓.๑ ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน หรือ  
สาขาวิชาเอกภาษาจีน 
 ๓.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีใบอนุญาตการสอน หรือหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการสอน 

๔. อัตราเงินเดือน 
 ๔.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ  13,๐๐๐  บาท 

๕. เอกสารการสมัคร 
 ๕.1 รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป 
 ๕.๒ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา            
จำนวน 6 ฉบับ 
 ๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๔ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๕ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตการสอน หรือหนังสือ เอกสารเกี่ยวกับการสอน 
จำนวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๖ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสำคัญการสมรส 
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จำนวน ๒ ฉบับ 
 ๕.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งทางโรงพยาบาลของรัฐออกให้ จำนวน ๑ ฉบับ 

๖. วันที่รับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 - 7  มกราคม  2565  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.           
ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕0 ปี 
จังหวัดสกลนคร เลขท่ี 3๕๖ หมู่ ๓ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๗. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 วันที่  8  มกราคม  2565  ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ww.cpsn.ac.th หรือ 
www.facebook.com/cpsn.ac.th 

๘. วันสอบคัดเลือก 
 วันที่   11  มกราคม  ๒๕๖5  ตั้ งแต่ เวลา 0๙.๐๐ - ๑6.๐๐ น. ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

๙. วันประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
 ประกาศผลภายในวันที่  12  มกราคม ๒๕๖5 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  www.cpsn.ac.th  หรือ 
 www.facebook.com/cpsn.ac.th 
 
 
 
 

http://www.facebook/
http://www.cpsn.ac.th/
http://www.facebook.com/cpsn.ac.th
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๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 10.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ 
มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ให้มารายงานตัวในวันที่ 14 มกราคม 2565           
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕0 ปี 
จังหวัดสกลนคร 
 10.2 จัดทำสัญญาในวันที่   14  มกราคม 2565  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ   ๕0 ปี จังหวัดสกลนคร 
 ๑๐.3 หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สละสิทธิ์ หรือ ไม่ทำสัญญา ให้เรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับ
ถัดไปมาทำสัญญาภายในวันทำสัญญา 
 10.4 ระยะเวลาการจ้าง  1  ปี 
 ๑๐.5 ต่อสัญญาจ้างทุก ๆ 1 ปี 
 ๑๐.6 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17  มกราคม  2565   

 ทั้งนี ้หลักการสอบคัดเลือกและวิธีการใด ๆ หากไม่มีตามประกาศนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
สอบคัดเลือก ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
  
                                                                     
   (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
                                                       ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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เอกสารแนบ 1 

 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕0 ปี จังหวัดสกลนคร  ลงวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

ลำดับที่ 
 

 
ตำแหน่ง 

 
จำนวน 

 
การปฏิบัติงาน 

1 ครูผู้สอน 
ภาษาจนี 

1 1. สอนในรายวิชาภาษาจีน 
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
เอกสารแนบ 2 

หลักสูตรและวิธีสรรหา 
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕0 ปี จังหวัดสกลนคร  ลงวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
2. ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาจีน 

 

 
คะแนน 

 
การคัดเลือก 

(ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.) 
1. ความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
2. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
3. ความรู้ความสามารถด้านจิตศึกษาและความเป็นครู 
 

 
30 
10 
10 

 
 

สอบข้อเขียน 

(ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น.) 
1. ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว 
2. บุคลิกภาพ 
3. ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม   
    และสิ่งแวดล้อม 
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ปฏิภาณไหวพริบ การตอบคำถาม 

 
10 
10 
10 

 
10 
10 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม 100  
 


