
 

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู ไปจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียน 

ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย (Northwest University) เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
………………………………… 

 
เนื่องด้วยงานโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Chinese and English Program (ICE) จัดกิจกรรม 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนแบบเข้ม ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย (Northwest University)  เมืองซีอาน      
มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม 2563 ถึงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและ                   
วัฒนธรรมจีนของนักเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน      
และเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน กับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังสามารถส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในประเทศเจ้าของภาษา และนักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป 

งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู จ านวน ๔ คน 
เพ่ือเดินทางไปจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีก าหนดการเดินทาง
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายน (ช่วงปิดภาคเรียน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. จ านวนข้าราชการครูที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 
ข้าราชการครู จ านวน ๔ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด

ดังนี้ ๑) คณิตศาสตร์ ๒) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓) ภาษาไทย และ ๔) ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  

 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๒.๑ เป็นข้าราชการครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
๒.๒ ไม่จ ากัดเพศ และอายุราชการ 
๒.๓ ไม่มีโรคประจ าตัวที่ร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคในการเดินทาง 
๒.๔ มีความรู้ด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นพอสมควร 
๒.๕ เป็นข้าราชการครูที่สอนในระดับชั้น ม.๖ หรือข้าราชการครูที่สอนในระดับชั้น

อ่ืน ๆ หรือข้าราชการครทูีม่ีความสามารถสอนตามเนื้อหาวิชาที่ก าหนดได้ (วิชาของระดับชั้น ม.๖)  
๒.๖ ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกต้องเตรียมเอกสาร เนื้อหาส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนของระดับชั้น ม. ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือน าไปด าเนินการจัดการสอนใน
รายวิชาของกลุ่มสาระท่ีสังกัด ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 



๒.๗ ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย     
ในการท าหนังสือเดินทาง (passport) และเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง 

๒.๘ งานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าวีซ่าและ
ค่าห้องพัก พร้อมทั้งมีเงินสนับสนุนระหว่างการเข้าร่วมโครงการให้ครูที่เป็นตัวแทนคนละ ๕,๐๐๐ บาท         
(ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต้องรับผิดชอบเอง) 

 
๓. ระเบียบและข้ันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ข้าราชการครูที่ประสงค์จะรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้สมัครผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่สังกัดและมอบหมายหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นก่อนส่ง
รายชื่อให้กับงานโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE เพ่ือเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ในล าดับต่อไป 

๔. เอกสารหลักฐานที่ข้าราชการครูที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการต้องจัดเตรียม ได้แก่ 
๔.๑ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มค าร้องขอวีซ่า 
๔.๒ หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
๔.๓ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรก และหน้าที่มีการยื่นขอวีซ่าของ

ประเทศจีนครั้งล่าสุด พร้อมทั้งหน้าที่มีการประทับตราการเดินทางเข้าประเทศจีนครั้งล่าสุดจ านวน ๑ ชุด 
พร้อมลงนามส าเนาถูกต้องเอกสารทุกแผ่น (ถ้ามี) 

๔.๔ รูปถ่าย สี พื้นขาว จ านวน ๒ ใบ (ขนาดตามที่สถานทูตจีนก าหนด) 
๔.๕ ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

 
      ทั้งนี้ใครขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่งานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ Intensive Chinese and English Program (ICE)  

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 (นายโกศล  ใสขาว) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกขา้ราชการครูไปจัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียน 
ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ย (Northwest University) เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive Chinese and English Program (ICE) ปีการศึกษา 2563 
 

ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ – นามสกุล ................................................................................................................................................... 

ข้าราชการครูสังกัดกลุ่มสาระ............................................................................................................................. 

ที่อยู.่.................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท.์.................................................... อีเมล ............................................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................................................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................................................................................... ............ อาย.ุ..........................ปี 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

มีหนังสือเดินทางแล้วหรือไม่    มี   ไม่มี หมายเลขหนังสือเดินทาง................................... 

วันที่ออกหนังสือเดินทาง.......................................... วันทีห่มดอายุหนังสือเดินทาง.......................................... 

เคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่     เคย   ไม่เคย 

สามารถสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษา   จีน   อังกฤษ    อ่ืนๆ....................... 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอน 

ในปีการศึกษา 2563 สอนในรายวิชา  

1. ...................................................................................................... ระดับชั้น ..................... ห้อง ................... 

2. ...................................................................................................... ระดับชั้น ..................... ห้อง ................... 

3. ...................................................................................................... ระดับชั้น ..................... ห้อง ................... 

 ข้าพเจ้าได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯ โดยละเอียดแล้ว และสมัครใจเข้าร่วม
โครงการฯ โดยสามารถปฏิบัติตามประกาศไว้อย่างเคร่งครัด  
 
        ....................................................... 
        (.....................................................)  

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


