
 
 

ประกาศโรงเรียนเมธวีฒุิกร “วดัพระธาตุหริภญุชัย” 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูผู้สอน 
จ านวน ๒ อัตรา จึงประกาศคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

     ๑.๑ ต าแหน่งครู สอนวิชาคณิตศาสตร์ (เริ่มปฏิบัติงานทันที)   
     ๑.๒ ต าแหน่งครู สอนวิชาการงานอาชีพ (เริ่มปฏิบัติงานภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕)   

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๐ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องธุรการ 
 
 ๒. หลักฐานในการรับสมัคร  
  ๒.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
  ๒.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษา Transcript และปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๒.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๒.๔ ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๒.๕ ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๒.๖ 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 มีวุฒิการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี       
  มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาการสอนการงานอาชีพ คหกรรมศาสตร์  และเกษตรศาสตร์                         
ที่สามารถสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี  
  ๓.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๓.๕ เป็นผู้ยื่นใบสมัครตามก าหนดการที่ประกาศในครั้งนี้ และหรือที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ก่อนหน้านี้
แล้ว ต่อทางโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”     



 ๔. วิธีการคัดเลือก 
  ๔.๑ ประเมินภาคความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิชาชีพครู ความรู้ในสาขาวิชา 
ที่สมัคร 
  ๔.๒ ประเมินทักษะประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ  
  ๔.๓ ประเมินทัศนคติ บุคลิก ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากการสัมภาษณ์ 
 
 ๕. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 ด าเนินการคัด เลือกใน วันที่  ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.                             
ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  ๖.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้               
ผู้ที่มีเลขล าดับที่มาสมัครก่อนเป็นล าดับที่ดีกว่า 
  ๖.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม               
สูงลงมา ภายในวันที ่๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 ๗. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๗.๑ ก าหนดเวลารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที ่๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.               
โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์เริ่มปฏิบัติงานทันที และสาขาวิชาการงานอาชีพก าหนดเวลารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง
โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  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 ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่                                   
ว่ากรณีใดๆ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
      (พระครูปิยสารโสภณ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 



ก าหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนเมธวีฒุิกร “วดัพระธาตุหริภญุชัย” 

 
การด าเนินการ ระยะเวลา 

ประกาศรับสมัคร วันที่ 10 – 19 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

สอบคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

การจัดท าสัญญาจ้าง 

ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

(เริ่มปฏิบัติงานทันที) 

ครูผู้สอนวิชาเอกการงานอาชพี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วิธีการด าเนินการคัดเลอืกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง  
ของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชยั”  

 
เนื้อหาองคค์วามรู้ ความสามารถและขอ้มูลของผูส้มัครที่ใช้ในการพิจารณา 

โรงเรียนเมธีวุฒิกรฯ จะทําการคัดเลือกโดยพิจารณาจากข้อมูลของผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ เจตคติ 
และแนวคิดที่ดีในการประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้เป็นไปตาม จุดมุ่งหมาย                        
ของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมกับตําแหน่ง ดังนี้ 

 
ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
(80 คะแนน)  
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (80 คะแนน)  
ภาค ค ความเหมาะสมกับความเป็นครู (90 คะแนน) 

- แผนการสอน (30 คะแนน)  
- การปฏิบัติการสอน (30 คะแนน) 
- การสัมภาษณ์ (30 คะแนน)  

รวมคะแนนทั้งสิ้น 250 คะแนน 
 

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคะแนนของแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 และเมื่อรวมทุกภาคแล้วต้อง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป 
 
รายละเอียดของแต่ละภาค มีดังน้ี 
 

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา                         
(80 คะแนน) 

กําหนดให้ผู้สมัครแสดงความรู้ความสามารถในการจัดการชั้นเรียน เทคนิค วิธีการ การจัด ประสบการณ์
การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองสมัครในลักษณะ Active learning การวิจัยชั้นเรีย จิตวิทยา โครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (80 คะแนน) 
 ทําการทดสอบความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ 
 
 
 
 
 
 



ภาค ค. ความเหมาะสมกับความเป็นครู (90 คะแนน)  
- แผนการสอน (30 คะแนน)  
เลือกออกแบบแผนการสอนตามสาขาวิชาที่สมัคร เวลา 20 – 25 นาที (เตรียมแผนการสอนมาใน               

วันสอบด้วย) 
 
- การปฏิบัติการสอน (30 คะแนน) 
ให้นําแผนการสอนตามข้อ 1 ไปปฏิบัติการสอนโดยใช้กระบวนการขั้นตอนการสอนตามหลักการสอน

สาขาวิชาที่สมัคร  
 
- การสัมภาษณ์ (30 คะแนน) 
กําหนดให้ผู้สมัคร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ ผลงาน เจตคติ และแนวคิดสําคัญ ในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือ การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีผู้สมัครสามารถแนบเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย                      
เพื่อยืนยันถึงประสบการณ์ ผลงาน หรือความสําเร็จที่ระบุ สําหรับรูปแบบการจัดทําสามารถจัดทํา ได้ตามที่ผู้สมัคร
เห็นสมควร (เช่น ในรูปของแฟ้มสะสมงาน, เอกสารเข้าเล่ม, ไฟล์ข้อมูล หรืออ่ืนๆ ตามความ เหมาะสม) โดยมีข้อมูล
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด อายุ ภูมิลําเนา ชื่อบิดา มารดา คติหรือ
แนวคิดประจําใจที่ใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตหรือการทํางาน ผลงานดีเด่นหรือผลงานที่มีความภาคภูมิใจ (ถ้ามี)  

2. ประวัติการศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สาขาวิชาหรือ
วิชาเอกที่จบ พร้อมด้วยวุฒิอ่ืนๆ (ถ้ามี) โดยระบุสถาบันและวันเดือนปีที่จบการศึกษา พร้อมทั้งระดับผลการเรียน 
(เกรดเฉลี่ย) ด้วย  

3. ความสามารถพิเศษหรือความถนัดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ครผูู้สอน 
4. ประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมา  
5. แนบสําเนาภาพถ่ายเพื่อแสดงถึงหลักฐานอ้างอิงทุกรายการ (ถ้ามี) ตามข้อ 1 - 4 ไว้ในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถการคัดเลือกครอูัตราจา้ง 

โรงเรียนเมธวีฒุิกร “วดัพระธาตุหริภญุชัย” 
วันที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 
วัน เดือน ปี 

รายการ หมายเหตุ 
20 มิ.ย. 65 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวสอบ  

09.00 - 10.30 น. ความรอบรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

 

10.45 - 11.45 น. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง  

13.00 - 14.00 น. ปฏิบัติการสอน  

14.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์  

 
หมายเหต ุ
 ตารางสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม 
 การสัมภาษณ์อาจแล้วเสรจ็ก่อนตารางเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบคําถามของแต่ละบุคคล 
 

 


