
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชัย” 
เร่ือง การคดัเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอตัราจ้าง 

********************* 
ดว้ยโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั” อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัล าพูน มีความประสงคจ์ะรับบุคคลทัว่ไปเพื่อจดัจา้ง
เป็นครูผูส้อน จ านวน ๑ อตัรา จึงประกาศคดัเลือกบุคคล ดงัน้ี 

 
๑. ต าแหน่งทีรั่บสมัคร 

ต าแหน่งครู สอนวิชาภาษาไทย  
 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๐ – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ 
 
 ๒.  คุณสมบัต ิของผูมี้สิทธิรับการคดัเลือกต าแหน่งครู เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
 ๒.๑  มีคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 ๒.๒ ผูส้มคัรใน ต าแหน่งครู ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน 
ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัแลว้และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

๒.๓ มีวฒิุการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ๒.๔ เป็นผูมี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบญัญติัสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.๕ เป็นผูย้ืน่ใบสมคัรตามก าหนดการท่ีประกาศในคร้ังน้ี และหรือท่ีไดย้ืน่ใบสมคัรไวก่้อนหนา้น้ี
แลว้ต่อทางโรงเรียนเมธีวฒิุกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั” 

 

๓.วธีิการคดัเลือก 
๓.๑ ต าแหน่งครู 
๑) ประเมินภาคความรู้เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน วิชาชีพครู ความรู้ในสาขาวิชา                
ท่ีสมคัร โดยวิธีออนไลน์ 



 
 
        ๒) ประเมินทศันคติ บุคลิก ความเหมาะสมกบัต าแหน่งจากแฟ้มสะสมงาน 
 

๔. วนั เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
                 ด าเนินการคดัเลือกใน วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยวิธี
ออนไลน์ 
 

๕.  เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการคดัเลือก 
 ๕.๑ ผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนรวมเท่ากนั                       
จะจดัล าดบัท่ีโดยใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนผลการสอบปฏิบติัมากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่ หากยงัไดค้ะแนนเท่ากนัจะ
ใชผู้ท่ี้มีเลขล าดบัท่ีมาสมคัรก่อนเป็นล าดบัท่ีดีกวา่ 
 ๕.๒ จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตามขอ้ ๕.๑ เรียงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสูงลงมา                     
ภายในวนัที ่๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 ๖.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคดัเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๖.๑ ก าหนดเวลารายงานตวัและท าสัญญาจา้ง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.               
โดยเร่ิมปฏิบติังานทนัที 
 ๖.๒ ผูไ้ดรั้บการจดัท าสัญญาจา้ง ตอ้งไปรายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้งตามก าหนด  ถา้พน้เวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผ้่านการคดัเลือกเป็นการ                 
เฉพาะราย 

๖.๓ ผูไ้ดรั้บการจา้งปฏิบติัหน้าท่ี ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏว่าเป็นผูข้าด
คุณสมบติัตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจา้ง อาจสัง่
เลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้  โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งส้ิน 
 

๗. ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผูส้มคัรคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคดัคา้น
ไม่ไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ  
  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๙   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

      (พระครูปิยสารโสภณ) 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนเมธีวฒิุกร “วดัพระธาตุหริภุญชยั 
 



 
 

ตารางการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถ การคดัเลือกครูอตัราจ้าง  
ต าแหน่งครูภาษาไทย โดยวธีิออนไลน์ 

โรงเรียนเมธีวุฒกิร “วดัพระธาตุหริภุญชัย” 
วนัที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

วนั เดือน ปี 
รายการ หมายเหตุ 

๒๒ พ.ค. ๖๔ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตวัสอบ  
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ความรอบรู้ความสามารถในการ                 

จดัประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผูเ้รียน
ระดบัมธัยมศึกษา  

-  ก าหนดโจทย์ปัญหาในลักษณะ  OPEN 
BOOK ให้ผูส้มคัรตอบโดยการเขียนตอบใน
กระดาษหรือพิมพล์งในโปรแกรม Microsoft 
word แ ล ะ ส่ ง เ ข้ า อี เ ม ล์ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น                           

E-mail: methee.ac.th@gmail.com 
- เวลาท่ีก าหนดให้รวมถึงการดาวน์โหลด , 
การท าขอ้ทดสอบ และการส่งค าตอบเขา้เมล ์ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ เฉพาะ
ต าแหน่ง  
 

- ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก               
ให้ท าในโปรแกรมแบบทดสอบโดยอ่าน                    
ข้อค าถามแล้วคลิกเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง
ท่ีสุดเพียงข้อเดียว ภายในเวลาท่ีก าหนด              
หากหมดเวลาโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้
ตอบ 

ภายในวนัท่ี 
วนัท่ี ๒๒ พ.ค. ๖๔ 

ให้ผูส้มคัรจดัท าและส่งเอกสารหรือ
ไฟล์แฟ้มสะสมงาน มายงัโรงเรียน
เมธีวฒิุกรฯ  

กรณีท่ีส่งเป็นแฟ้มผูส้มัครสามารถติดต่อ
ขอรับคืนไดใ้นภายหลงั 

 
หมายเหตุ 
 ตารางสอบคดัเลือกอาจมีการเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม 
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