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ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  

********************* 
ด้วยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาว
ต่างประเทศ ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 
 

 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ  จ านวน  2 อัตรา 
  - ครูสอนภาษาอังกฤษ  จ านวน 2 อัตรา 
  
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
  2.1  เพศชายหรือหญิง  อายุไม่ต่ ากว่า 22 ป  และไม่เกิน 60 ป บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร 
     2.2 มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจ าตัวที่ทางราชการ
ให้การรับรอง 
  2.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือเทียบเท่าทางศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์หรือ
สาขาอ่ืนๆ 
  2.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยมีใบประกอบวิชาชีพ
(ส าหรับชาวต่างชาติ) ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  2.5 เป็นผู้มีบุคลิกภาพและความประพฤติเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของโรงเรียน 
  2.6 มีประสบการณ์และความสามารถในการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

2.7 ต้องท าการสอน และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ไม่ต่ ากว่า 18 คาบ/สัปดาห์ 
2.8 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
2.9 มีความประพฤติดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน เสียสละ และจิตบริการ 
2.10 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น 

เฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  2.11 มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
  
 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ครูสอนภาษาอังกฤษ 
 1. ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 5 ประเทศ (Native English Speaker) ได้แก่ 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ส่วน
ผู้สมัครที่มาจากประเทศอ่ืน (Non-Native English Speaker) จะพิจารณาตามความรู้ความสามารถ  
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 2. มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลาย 
 
 อัตราค่าจ้าง  Native English Speaker ได้รับค่าจ้างขั้นต่ า เดือนละ 24,000 บาท/เดือน  

           Non-Native English Speaker ได้รับค่าจ้างขั้นต่ า เดือนละ 18,000 บาท/เดือน 
   

4. เงื่อนไขตามสัญญาจ้าง 
ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 จ านวน 11 เดอืน  

 
 5.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องอ านวยการ โรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.-00 –16.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ    

 6.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
6.1 แบบฟอร์มใบสมัครตามที่โรงเรียนก าหนด  จ านวน  1  ฉบบั 
6.2 ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษาสูงสุด/Transcript พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
6.3 ส าเนาหนังสือเดินทาง  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 

  6.4 ส าเนาที่อยู่อาศัย  จ านวน  1 ฉบับ  
  6.5 ใบรับรองการท างาน 

6.6 ใบอนุญาตการท างาน 
6.7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

    
 7.  การยื่นใบสมัคร 

7.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หรือ      
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ทาง e-mail: kawila34@gmail.com 

  7.3 ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 053-247724 
 

 8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที ่Facebook โรงเรียน 
กาวิละวิทยาลัย และ www.kwc.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kawila34@gmail.com
http://www.kwc.ac.th/
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9.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบสัมภาษณ์ และสอบสอน 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2563 
 09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

 
- สอบสัมภาษณ์  
- สอบสอน พร้อม
พิจารณาแฟ้มผลงาน 

 
50 
50 

 
สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 

คะแนนรวม 100  
 

 10. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 มีนาคม 2563 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
    
   ประกาศ  ณ  วันที่  9   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563 

 
           
 

                                                             (นายมงคล กาเหว่า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลอืก 
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอตัราจ้างชาวต่างประเทศ ท าหน้าที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ลงวันที่  9 มีนาคม 2563 
................................................................................ 

9-22 มีนาคม 2563  - ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  
23 มีนาคม 2563  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
24 มีนาคม 2563  - สอบสัมภาษณ์  /สอบสอน 
25 มีนาคม 2563  - ประกาศผลการคัดเลือก 
26 มีนาคม 2563  - รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
1 พฤษภาคม 2563  - เริ่มปฏิบัติงาน  

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


