
ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชัย”

เรือง วิธีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพือเป็นครูอัตราจ้าง

ของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชัย” โดยวธีิออนไลน์ (วันที 20 เมษายน 2563)

*****************************************

ตามทีโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั” ไดป้ระกาศรับบุคคลผูมี้วุฒิทางครูเพอืคดัเลือก

เป็นครูผูส้อน (อตัราจา้ง) ลงวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ความละเอียดแลว้นัน เนืองจากปัจจุบันไดเ้กิด

สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง (โควิด 19) แพร่ระบาดไปทวั ซึงยงัไม่มีแนวโน้มเขา้สู่ภาวะปกติประกอบ

กบัรัฐบาลไดอ้อกมาตรการการป้องกนัไม่ให้เกิดการลุกลามของโรคในวงกวา้งและเพือหยุดยงัสถานการณ์

ดงักล่าวใหส้ามารถกลบัเขา้สู่ภาวะปกติโดยเร็ว จึงหา้มไม่ใหส้ถานศึกษาดาํเนินกิจกรรมทีการไม่มีผลใช้

บงัคบัใชท้วัประเทศ

เพือปฏิบติัตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดขึ นจาก

การติดเชือไวรัส โควิด 19 โรงเรียนเมธีวุฒิกรฯ จึงปรับเปลียนวิธีการในการคดัเลือกบุคคลเพือเป็นครูอตัรา

จา้งของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั”  ดงักล่าว โดยให้เป็นการคดัเลือกผา่นทางระบบออนไลน์

รายละเอียดดงันี

1. เนือหาองค์ความรู้ ความสามารถและข้อมูลของผู้สมคัรทีใช้ในการพิจารณา

โรงเรียนเมธีวุฒิกรฯ จะทาํการคดัเลือกโดยพิจารณาจากขอ้มูลของผู ้สมคัรทีมีความรู้ความสามารถ

เจตคติ และแนวคิดทีดีในการประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นไปตาม

จุดมุง่หมายของหลกัสูตร โดยจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งดงันี

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา

(100 คะแนน)

ภาค ข ความรู้ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง(80 คะแนน)

ภาค ค ความเหมาะสมกบัความเป็นครู(70 คะแนน)

รวมคะแนนทงัสิน 250 คะแนน

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตอ้งมีคะแนนของแต่ละภาคไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 และเมือรวมทุกภาคแลว้ตอ้ง

ไม่ตาํกว่า ร้อยละ 60 ขึนไป



รายละเอยีดของแต่ละภาค มดีงันี

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษา

กาํหนดให้ผูส้มคัรแสดงความรู้ความสามารถในการจดัการชันเรียน และการออกแบบการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาทีตนเองสมคัรในลกัษณะ Active learningโดยการเขียนตอบโจทย์

ปัญหาหรือกรณีตวัอยา่งทีกาํหนดให้ ประกอบดว้ย

1. การจดัการชนัเรียนทีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้

2. การออกแบบการเรียนรู้ทีมีความเหมาะสมกบัวยัของนักเรียนในระดบัชันทีสอน มีความชดัเจน

เป็นรูปธรรม สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ตลอดจนมกีารระบุเครืองมือและวิธีการวดัผลหรือการตรวจสอบ

การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้/ตวัชีวดัของหลกัสูตรการออกแบบการเรียนรู้ดงักล่าวต้องมีความถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชา

ภาค ข ความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง

ทาํการทดสอบความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอกทีตนเองสมคัรไดแ้ก่ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ โดยแยกตามสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกบัความเป็นครู (70 คะแนน)

กําหนดให้ผู้สมัคร รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัประวติั  ประสบการณ์  ผลงาน เจตคติ และแนวคิดสาํคญั

ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน หรือ การเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูทีดีผูส้มคัรสามารถแนบเอกสารหลกัฐาน

ภาพถ่าย เพือยืนยนัถึงประสบการณ์  ผลงาน หรือความสาํเร็จทีระบุ  สาํหรับรูปแบบการจดัทาํสามารถจดัทาํ

ไดต้ามทีผูส้มคัรเห็นสมควร (เช่น ในรูปของแฟ้มสะสมงาน, เอกสารเขา้เล่ม,ไฟล์ขอ้มูล หรืออืนๆ ตามความ

เหมาะสม)

ให้ผูส้มคัร ส่งเอกสารภาค ค ไปยงัโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั” เลขที 335 ตาํบล

ในเมือง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัลาํพูน 51000 ภายในวนัที 19 เมษายน  2563 โดยจะถือเอาวันทีประทับตราส่ง

เป็นสาํคัญ (กรณีส่งทางไปรษณีย์ หรือ การขนส่งของบริษัทเอกชน) กรณีทีส่งเป็นไฟลท์างอีเมล์ ใหจ้ดัทาํเป็นไฟล์

รูปภาพ (Picture) หรือไฟล ์PDF หรือไฟลรู์ปแบบอืน ทีสามารถคงรูปแบบตามตน้ฉบบัและสามารถเปิดอ่าน

ไดโ้ดยง่าย โดยส่งเขา้อีเมลข์องโรงเรียน E-mail : methee.ac.th@gmail.com

mailto:methee.ac.th@gmail.com


2. ตารางการทดสอบ

ตารางการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถการคดัเลือกครูอตัราจา้ง

โรงเรียนเมธีวุฒิการ “วดัพระธาตุหริภุญชยั”

วนัที 20 เมษายน 2563

วัน เดือน ปี
รายการ หมายเหตุ

20 เม.ย. 63

09.00 - 12.00 น. ความรอบรู้ความสามารถในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้แก่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา (180 นาที)

- กาํหนดโจทยปั์ญหา ในลกัษณะ

OPEN BOOK ให้ผูส้มคัรตอบโดย

การเขียนตอบในกระดาษหรือพิมพ์

ลงในโปรแกรม  Microsoft word

และส่งเขา้อีเมล์ของโรงเรียน

E-mail : methee.ac.th@gmail.com

-เวลาทีกาํหนดใหร้วมถึงการดาวน์

โหลด, การทาํขอ้ทดสอบ และการ

ส่งคาํตอบเขา้เมล์

13.30 - 14.30 น. ความรู้ความสามารถทีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง (60 นาที)

- วิชาภาษาไทย 50 ขอ้

- วิชาวิทยาศาสตร์ 40 ขอ้

- วิชาคณิตศาสตร์ 30 ขอ้

- ข้อสอ บเป็น แบบเลื อกตอ บ

4  ตัว เ ลือ ก ใ ห้ท ํา ใ น โ ปร แก ร ม

แบบทดสอบโดยอ่านขอ้คาํถามแลว้

คลิก เ ลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุด

เพียงขอ้เดียว ภายในเวลาทีกาํหนด

หา กห มดเ ว ลา โ ปร แ กร ม จะ ไ ม่

อนญุาตให้ตอบ

ภายในวนัที

19 เมษายน 2563

ใหผู้ส้มคัรจดัทาํและส่งเอกสารหรือไฟล ์ตามที

กาํหนดใน ภาค ค ไปยงัโรงเรียนเมธีวุฒิกรฯ

กรณีทีส่งเป็นแฟ้มผูส้มคัรสามารถ

ติดต่อขอรับคืนไดใ้นภายหลงั

หมายเหตุ

ผูส้มคัรควรเตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาทดสอบตามตารางอยา่งน้อย15-30 นาที ทางโรงเรียน

จะทาํการชีแจงซกัซอ้มทาํความเขา้ใจเวลา 08.50 น. จากนันเวลา 09.00 น. จะทาํการส่งแบบทดสอบเข้า

ในไลน์ของแต่ละกลุ่ม ให้ผูส้มคัรดาวนโ์หลดโจทยปั์ญหา และลงมือปฏิบติัตามเวลาทีกาํหนด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทวักนั

ประกาศ  ณ วนัที 13  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563

    (พระครูปิยสารโสภณ)

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั”


