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ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีสอนภาษาจีน 

ในโครงการเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
______________________________________ 

 ด้วย โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  จะด าเนินการ 
สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าท่ีสอนภาษาจีน  ในโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
จ านวน 1 อัตรา  โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและข้อตกลงการจ้าง ดังนี้ 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
             1.1  คุณสมบัติทั่วไป 
                    1)   มีสัญชาติไทยหรือจีน สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาจีนได้เป็นอย่างดี 
   2)  เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีข้ึนไป 
   3)  เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวสามารถตรวจสอบได้ เช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
  4)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎก.ค.ศ. 
   5)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      1)  ต้องมีคุณวุฒิจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการศึกษาจากต่างประเทศหรือในประเทศไทย 
ในสาขาวิชาภาษาจีน    
         2)  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หรือมีประสบการณ์การสอนภาษาจีน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
              3)   มีความรู้ความเข้าใจเด็กวัยรุ่น และวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
              4)  ใช้ภาษาไทยและภาษาจีนในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี  
      2.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.upr.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบ
ไปท่ีอีเมล์ nunthaya@upr.ac.th   
 
 

http://www.upr.ac.th/


ประกาศรับสมัคร        9 – 14 มิถุนายน  2564 
   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก      15  มิถุนายน  2564    
           สอบคัดเลือก    16  มิถุนายน  2564   
   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก   16  มิถุนายน  2564 
      ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 087 218 9811  หรือ ท่ีอีเมล์  nunthaya@upr.ac.th   
     3.  หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก  
          Evidence that must be presented and used in the selection process. 
 3.1 ใบสมัคร (Application form) (Download from  www.upr.ac.th)   
 3.2 ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร 
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด (Degree Certificate / Transcript) 
 3.3 ใบผ่านงาน (ถ้ามี) (job experience, if any) 
          3.4 หลักฐานท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนในประเทศและต่างประเทศ (ถ้ามี) 
                (Teaching training course, if any) 
 3.5 ใบรับรองแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ (Medical Certificate) 
 3.6 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ท่ีทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมส าเนา 
จ านวน  1  ชุด (Passport) 
 3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  
(2 Photos: size 2 inches) 
 3.8 ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  ใบส าคัญการสมรส พร้อมส าเนา จ านวน  1  ชุด (ถ้ามี) 
                (Permission to change name or marriage certificate, if any) 
          3.9 ใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนา (ถ้ามี) 
               (Teacher’s license or temporary teaching license from Kurusapa, if any) 
        ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
     จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.upr.ac.th  
5.  วิธีการคัดเลือก 
     ด าเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยประเมินจาก 
     5.1  สอบภาคปฏิบัติ ความสามารถในการสอน 
     5.2  สอบสัมภาษณ์ ประเมินการพูดและบุคลิกภาพ 
 6. หลักสูตรการคัดเลือก 
     6.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยการสาธิตการสอนประมาณ 15-20 นาที (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
     6.2 ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ และประเมินบุคลิกภาพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 
 
 

http://www.upr.ac.th/
http://www.upr.ac.th/


7. ก าหนดเวลา และตารางสอบ  
เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

09.00 – 10.00 ความรู้ความสามารถในการสอน (สาธิตการสอน) 100 
10.10 - 11.00 น.   สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคลิกภาพ 50 

  

* สถานท่ีสอบคัดเลือก ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 4 ห้อง 416   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับโดยจะต้องได้คะแนน 
ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 คะแนน และคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณา
จัดล าดับโดยคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้ความสามารถในการสอนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในอันดับท่ีสูงกว่า 
9. การข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
    จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้น
บัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชี
เฉพาะราย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
    9.1  ได้ส่ังจ้างแล้ว 
    9.2  ขอสละสิทธิ์ 
    9.3  ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการส่ังจ้าง 
    9.4  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
10. การสั่งจ้าง  
     10.1  ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอน ท่ีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
ตามก าหนดเวลาและปฏิบัติตามข้อสัญญาการจ้าง  
     10.2  การรายงานตัวเพื่อรับการส่ังจ้าง จะต้องมีบัตรประชาชน หรือหนังสือส าคัญประจ าตัวคนต่างประเทศ   
หรือใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ถ่ายส าเนาทุกหน้าพร้อมฉบับจริง  
     10.3  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาส่ังจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน 
  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  9  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 
 

 

 
 
 

                                                          (นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
 
 



 

招聘中文老师  Udonpichairakpittaya 学校 

乌隆府 中等教育服务区办公室 

 
 

1. 名 .........................姓.......................国籍…………...........宗教信仰....................... 

生日：年.......月........ 号 . ........... 年龄：...............岁............  月（截至报名日） 

2. 当前联系地址 省 ………………………………..市 …………………………………....县 …………………….路........... 号..................室..........邮

编 ………………………………..手机号码...............................................  

3. 本人最后学历层次……………………………..…毕业院校……………………………………  

4. 工作能力及其他专长………………….………………….…………………………………….…… 

5. 申请所附的证据 

5.1.  本人最后学历证书复印件 

5.2.  本人身份证复印件 

5.3.  本人户籍复印件 

5.4.  诊断书 

                    5.5.  专业执照/保证函/教学实习许可证 

                    5.6.  本人1寸或者2寸照片两张，照片拍摄时间距今间隔不超过6个月 

                     5.7.  其他 ........................................................................................... 

本人在此证明本人符合招聘公告的资格。 以及此应用程序中所述的消息在所有方面

都是正确和真实的 

 

签名 ......................................... 申请人 

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

............年............ 月 ............... 日 

 

招聘官 文件检查员 

验证申请人的文件和证据是否正确 

签名………………………………  申请人 
       (...........................................) 

 ............年............ 月 ............... 日 
 

 

审查了申请人的资格，发现 

( ) 资格是正确的。 

( ) 缺乏资格 

  因为…………………………………………………….… 
………………………..………………………………………….….. 

 签名………………………………  招聘人员            
         (...............................................) 

    ............年............ 月 ............... 日 



 

 
ใบสมคัรครูอัตราจ้างเพ่ือสอนภาษาจีน  โรงเรียนอุดรพชัิยรักษ์พิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี   
 

 
1. ช่ือ ..................................... นามสกุล............................................... สญัชาติ …………...................... ศาสนา..............  
    เกิดวนัท่ี ......... เดือน ................................... พ.ศ. ........... อาย.ุ....................ปี...............  เดือน นบัถึงวนัรับสมคัร  
2. ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..........หมู่ท่ี................ถนน........... ตาํบล ……………………. อาํเภอ ………………………………….... จงัหวดั 
……………………………….. รหัสไปรษณีย ์……………………………….. โทรศพัทติ์ดต่อ ...............................................  
3. วุฒิการศึกษา ……………………………………………………...จากสถาบนั ……………………………………………………………………  
4. ความรู้ ความสามารถพิเศษ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. หลกัฐานท่ีแนบใบสมคัร 

(  ) 5.1.  สาํเนาวุฒิการศึกษา 
(  ) 5.2.  สาํเนาบตัรประชาชน  
(  ) 5.3.  สาํเนาทะเบียนบา้น  
(  ) 5.4.  ใบรับรองแพทย ์

               (  ) 5.5.  ใบประกอบวิชาชีพ /หนงัสือรับรองสิทธิ /ใบอนุญาตปฏิบติัการสอน  
               (  ) 5.6.  รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 น้ิว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน  2  รูป  
               (  ) 5.7.  อ่ืนๆ ระบุ ...........................................................................................  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัร และขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ี  
ถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ ......................................................ผูส้มคัร 

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

วนัท่ี..............เดือน ............... พ.ศ. 2564 
 

เจ้าหน้าทีผู่้รับสมคัร เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานของผูส้มคัรแลว้ถูกตอ้ง 
 
ลงช่ือ ………………………………  ผูรั้บสมคัร 
       (...........................................) 
 วนัท่ี..............เดือน ............... พ.ศ. 2564 

 

ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัรแลว้พบว่า  
(  ) คุณสมบติัถูกตอ้ง 
(  ) ขาดคุณสมบติั 
เน่ืองจาก…………………………………………………….… 
………………………………………………………………….….. 
ลงช่ือ ………………………………  ผูรั้บสมคัร 
      (...............................................) 
    วนัท่ี..............เดือน ............... พ.ศ. 2564 


