
 

 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น(เจ้าของภาษา) 
……………………………………………………………………………………… 

  ด้วย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 (ฉบับ 4) พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น   ดังนี้ 
 

1.  คุณสมบัติต าแหน่งที่รับสมัคร  ดังนี้ 
          ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จ านวน 1 ต าแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000.00  บาท 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

คุณสมบัติ 
  -  เป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี   
  -  มีสัญชาติญี่ปุ่น 

 -  บุคลิกดี อารมณ์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ าใจ อัธยาศัยดี วาจาสุภาพ แต่งกายเหมาะสม 
 -  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ต้องโทษจ าคุกมาก่อน 
 -  สามารถอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการได้ตลอดเวลา 
 -  มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคหัวใจ โรคพิษสุราเรื้อรัง

และโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่  เป็นผู้ที่ไม่ติดบุหรี่และสุรา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 -  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบการว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ                

พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539(ฉบับ 4) พ.ศ.2555 
  

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันอังคารที ่23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ถึง วันพุธที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 
2564 เว้นวันหยุดราชการ (สามารถ Downloadใบสมัคร ได้ที่ www.kwc.ac.th) 
 

http://www.kwc.ac.th/
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4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  4.1   ส าเนาพาสปอร์ต จ านวน   1  ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  4.2   ส าเนาทะเบียนบ้าน/ใบแจ้งที่อยู่อาศัย  จ านวน  1  ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  4.3   ส าเนาวีซ่า  จ านวน  1  ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  4.4   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน ) 

 4.5   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ท่ีทางการญี่ปุ่นออกให้) หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 
 

5.  การยื่นใบสมัคร 
  5.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
   5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
   5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 2  ธันวาคม พ.ศ. 2564    
เวลา  09.00 น. ณ ห้องอ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หรือ www.kwc.ac.th 
 

7.  วิธีการคัดเลือก 
 - การสอบสัมภาษณ์ 
 - การสอบปฏิบัติ 
8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  จะด าเนินการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564   เวลา 
9.00 น.  เป็นต้นไป สถานที่คัดเลือก ณ ห้องประชุม ISO  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียงล าดับตามความเหมาะสมตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ       

ที่โรงเรียนแต่งตั้ง จะประกาศรายชื่อ ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564   เวลา 10.00 น. ณ หน้าห้อง
อ านวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยหรือ www.kwc.ac.th 
 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 10.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  
   -  สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
   -  วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
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 10.2  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่าน               

การสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.4  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง
ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ หรือ ข้าราชการ 
  10.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
ต้องมาปฏิบัติงานตามวัน เวลาและหน้าที่ ที่ก าหนดในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

11.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ   
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                         (นายมงคล  กาเหว่า) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kawila wittayalai School（カウィラウィッタヤライ学校） 

１）勤務地 

Kawila wittayalai School 

451 Tasala, Mahidol rd., Muang, Chiang Mai, 50000, Thailand 

２）条件 

  ・日本人男女（20歳から 60歳ぐらいまで） 

  ・大学卒 

  ・下記のいずれかに該当するもの 

 日本語教育養成講座修了者 

 日本語教育能力検定試験合格者 

 大学で日本語教育学を専攻または副専攻した者 

３）勤務形態 

  常勤講師 

４）待遇 

  ・給与：月額 20,000バーツ 

  ・福利厚生：タイ社会保険加入 

  ・渡航費、ビザ及び労働許可証の申請費用は自己負担 

  ・住宅手当なし 

  ・勤務時間：平日 7:50-16:30（場合によっては休日出勤あり） 

  ・勤務内容：日本語授業（主に会話クラス）週 15～17 コマ、カリキュラム 

        作成、日本語キャンプや学校行事、コンテストの指導等 

５）応募方法 

  以下の書類をメール添付にてお送りください。 

  ・履歴書（和文・英文）写真添付 

  ・志望理由書（日本語、書式自由） 

   選考方法：書類選考後、面接及び模擬授業により決定します。 

６）応募締め切り 

   2021年 12月１日 

７）連絡先 

  Kawila wittayalai School 

  担当者 Ms.Kanchana Intakhat 

  Ｅメール kanchana@kwc.ac.th 

  電話 +66871721035（タイ語／日本語／英語での受付） 

  質問等があればお気軽にご連絡ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


