
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมธีวฒุิกร “วัดพระธาตุหริภญุชัย” 
เรื่อง ขยายเวลารับสมคัรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

ต าแหน่ง ครูสอนวิชาการงานอาชีพ 
********************* 

ตามที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง                     
เป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูสอนวิชาการงานอาชีพ ตามประกาศของโรงเรียน ลงวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม   
พ.ศ.๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                    
(โควิด-๑๙) ประกอบกับมีผู้สมัครจ านวนน้อย ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโรงเรียนที่ต้องการบุคคล            
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่หลากหลาย จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก             
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

๑.๑ ต าแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ  

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๓ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
(ไม่เว้นวันหยุด) ณ ห้องธุรการ 

 
๒. หลักฐานในการรับสมัคร  
2.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
2.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา Transcript และปริญญาบัตร จ านวน 1 ฉบับ 
2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 
2.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (กรณีที่มีประสบการณ์ในการท างาน) 

 
๓.  คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกต าแหน่งครู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๓.๑  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



 ๓.๒ ผู้สมัครใน ต าแหน่งครู ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน 
ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

๓.๓ มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาการงานอาชีพ ที่สามารถสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓.๕ เป็นผู้ยื่นใบสมัครตามก าหนดการที่ประกาศในครั้งนี้ และหรือที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ต่อทางโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 

 
        ๔. วิธีการคัดเลือก 

๔.๑ ประเมินภาคความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิชาชีพครู ความรู้ในสาขาวิชา              
ที่สมัคร 
        ๔.๒ ประเมินทักษะประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ  
 ๔.๓ ประเมินทัศนคติ บุคลิก ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากการสัมภาษณ์ 
 

๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
                 ด าเนินการคัดเลือกใน วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.                     
ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 
 

๖.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
๖.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน              

จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้ผู้
ที่มีเลขล าดับที่มาสมัครก่อนเป็นล าดับที่ดีกว่า 
  ๖.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ ได้คะแนนรวม              
สูงลงมา ภายในวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

         ๗.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๗.๑ ก าหนดเวลารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่  ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔                 
เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเริ่มปฏิบัติงานทันท ี 
 ๗.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ     
เฉพาะราย 



       ๗.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
  
          ๘. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   เดอืนสิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
          (พระครูปิยสารโสภณ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนเมธวีุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอตัราจ้าง 
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 

วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เวลา ต าแหน่งครู สถานที่ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว ห้องธุรการ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
แจ้งวันสอบ 

๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง แจ้งวันสอบ 

๑๔.๑๕ น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ ห้องผู้จัดการ 

 
หมายเหตุ 
 ตารางสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 
 การสัมภาษณ์อาจแล้วเสร็จก่อนตารางเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบค าถามของแต่ละบุคคล 
 
 

 


