
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน และตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP  

**************************************************************************** 
  ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 1 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน    
1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP จำนวน 1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นอาศัย
อำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 4562 ลงวันท่ี 
24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ี 1120/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ดังนี้ 
 

1. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน                          จำนวน 1 อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ                 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
2. ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP                    จำนวน 1 อัตรา 
 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ                 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 

3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 
 3.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เป็น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้ 
 - ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภาษาจีน ,

การสอนภาษาจีน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     3.2.2 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ

ครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติติหน้าท่ีสอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนท่ีได้รับการยกเว้นจาก
คุรุสภา 

 3.3.3 คุณสมบัติครูผู้สอนภาษาจีน (เพิ่มเติม หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
- สามารถตัดต่อวีดีโอ ทำกราฟฟิก โปสเตอร์ เบื้องต้นได้  
- สอบผ่าน HSK ระดับ 4 ข้ึนไป  
- สามารถทนต่อแรงกดดัน และรับมือกับเด็กเล็กได้ดี 
- มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลา 
- กระตือรือร้นในการทำงาน  
- มีความคิดสร้างสรรค์  
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม  
- มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปวัฒนธรรมจีน 
 



 
 

3.3 คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP 
 3.3.1 อายุ 22 - 30 ปี 
 3.3.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตร ี
 3.3.3 มีความกระตือรือร้น มีความอดทนสูงและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
 3.3.4 มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู รักเด็ก 
 3.3.5 สามารถปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายได้ 
 3.3.6 มีจิตอาสาและมีจิตบริการ 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ 

https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่                 
30 พฤษภาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ 

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริง และสำเนา

จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 
      แล้ว และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
5.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่ 
      เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
5.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมว่านตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน        
      1 เดือน) จำนวน 2 ใบ 
5.6 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 
5.7 หลักฐานแสดงการรับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 3 เข็ม (เช้ือตาย ,MRNA) 
 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมี
ผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร  และการได้    
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี 

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ https://abcm.ac.th/ 
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

ผู้สมัครตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
และทดลองสอนวิชาภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภายในเวลา 15 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 
 

https://abcm.ac.th/
https://abcm.ac.th/


 
ผู้สมัครตำแหน่ง ผู ้ช่วยสอนโครงการ MSEP จะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน หน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 
  8. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     8.1 ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ในวันท่ี 31 พฤษถาคม 2565 เวลา 09.00น.      
เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ตึกกิตติ 3 โครงการ LMAP) 
     8.2 ตำแหน่งผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP ในวันท่ี 31 พฤษถาคม 2565 เวลา 09.00น. 
เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (ตึกกิตติ 10 โครงการ MSEP) 

9. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  

    ประกาศ ณ วันท่ี  24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

                                                                                      
     ( นายโกวิท  หมื่นทา ) 

                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยสอนโครงการ MSEP จำนวน 1 อัตรา 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565) 

 
 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2565  

2 ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2565 (15.30 น.)  

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 30 พฤษภาคม 2565 (16.00 น.)  

4 สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2565   

5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 31 พฤษภาคม 2565 (15.30 น.)  

6 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  1  มิถุนายน 2565   (08.00 น.)  


