
 
 

ประกาศโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกในต าแหน่ง ครูสอนภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 
2564  จ านวน  1  อัตรา เพ่ือท าหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ และงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาหรือ         
งานที่เก่ียวข้อง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ต าแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จ านวน  1  อัตรา 
   1.)   เป็นชายหรือหญิง   อายุไม่ต่ ากว่า  22 ปี บริบูรณ ์  และอายุไม่เกิน  60   ปีบริบูรณ ์
     2.)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  (ครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

3.)  ไม่เป็นผู้มีกายภาพทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อ วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง) 

4.)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5.)  มีใจรักงานด้านบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
6.)  มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 
7.)  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

    9.)  ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
 
 2. ก าหนดการและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องอ านวยการ โรงเรียน       
กาวิละวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทาง e-mail: kawila34@gmail.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 
2564 ถึงวันพฤหัสบดทีี่  26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 –16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ    
 
 3. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร 
   3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 1.5 นิ้ว   จ านวน 2 รูป ถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน 
   3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้จบการศึกษาปริญญาตรี ฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   3.3 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย                  
จ านวน 1 ฉบับ 
   3.4 ใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี) 
   3.5 หลักฐานแสดงประสบการณ์หรือแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) 
   3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535                        
ได้รับมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน 



  

 4. อัตราค่าจ้าง 
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท/เดือน  
 

5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
   โรงเรี ยนจะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ สอบคัดเลื อก  ในวันศุ กร์ที่  27 สิ งหาคม 2564                             
ณ หน้าห้องอ านวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์โรงเรียน  
www.kwc.ac.th 
 

 6. การสอบคัดเลือก 
   โรงเรียนจะท าการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์  ที่  30 สิงหาคม 2564                       
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Lab 2  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางออนไลน์ 
(Online) 
 

 7. การประกาศผลการคัดเลือก 
   โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ หน้าห้องอ านวยการ 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  และทางเว็บไซต์โรงเรียน  www.kwc.ac.th 
 

 8. การรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน 
   รายงานตั ว และเริ่ มปฏิบั ติ งาน ในวันพุธ ที่  1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น .                       
ณ ห้องอ านวยการ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
 

 ผู้ ใ ด สน ใ จ  ติ ด ต่ อ สอบถามร ายละ เ อี ย ด  แล ะขอรั บ ใบสมั ค ร ไ ด้ ที่ ห้ อ งฝ่ า ย อ า น วยกา ร                          
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ในวัน เวลาราชการ หรือโทรศัพท์หมายเลข 053-247724 - 204 
โทรสาร 053-246166 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

     (นายมงคล กาเหว่า) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
 
 
 


