
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมธีวฒุิกร “วัดพระธาตุหริภญุชัย” 
เรื่อง  การคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และ 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการชาย  
********************* 

ด้วยโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูผู้สอน และ
นักการ จึงประกาศคัดเลือกบุคคล ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

     ๑.๑ ต าแหน่งครูผู้สอน  
 ๑) ต าแหน่งครู สอนวิชาภาษาไทย  

      ๑.๒ ต าแหน่ง นักการชาย  

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วนัที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
** ไม่เว้นวันหยดุราชการ ** 

 
 ๒. ขั้นตอนการสมัครและเอกสารการสมัคร 
 การส่งใบสมัคร 
 วิธีที่ ๑ สมัครด้วยตนเอง  
 (๑) ผู้สมัครรับใบสมัคร ณ ห้องธุรการ 
 (๒) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน  
 (๓) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ ห้องธุรการ 
 วิธีที่ ๒ สมัครทางไปรษณีย์หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
 (๑) ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ https://www.metheewudthikorn.ac.th/ 
 (๒) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน  
 (๓) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครถึงโรงเรียนตามท่ีอยู่ที่ระบุ 
 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 
 ถึง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” 
๓๓๕ ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 

         (ใบสมัครครูอัตราจ้าง) 
 
หมายเหตุ 
 กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงโรงเรียนไม่ตรงตามก าหนด หรือ ขาดหลักฐานข้อใด ข้อหนึ่ง 
โรงเรียนจะไม่พิจารณาใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
 



 
 (๔) ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครถึงโรงเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail : 
methee.ac.th @ gmail.com  
  เอกสารประกอบการสมัคร 
  ๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
  ๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา Transcript และปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๔) ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ ฉบับ *ยกเว้นต าแน่งนักการ* 
  ๕) ใบรับรองแพทย์ที่ออกมาไม่เกิน ๖ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ  
  ๖) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (กรณีท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน) 
 
 ๓. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก 
  ๓.๑ ต าแหน่งครู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒) ผู้สมัครใน ต าแหน่งครู ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรี
สาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
   ๓) มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่สามารถสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี 
   ๔) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ๕) เป็นผู้ยื่นใบสมัครตามก าหนดการที่ประกาศในครั้งนี้ และหรือที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ก่อน
หน้านี้แล้ว ต่อทางโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”   
 
  ๓.๒ ต าแหน่งนักการชาย เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
        ๑) มีสัญชาติไทย อายุ ๓๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี 
   ๒) มีความสามารถทางด้านช่างฝีมือ ช่างไม ้ช่างปูน และหรือช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า เป็นต้น 
   ๓) มีวุฒิการศึกษา ม.๓ หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
   ๔) มีร่างกายสมประกอบ สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลที่มีจิตฟ่ันเฟือนและไม่ เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรัง 
   ๕) มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยต้องโทษถึงขั้นจ าคุกมาก่อน 
ยกเว้นเป็นความผิดลหุโทษ   
 
 ๔. วิธีการคัดเลือก 
  ๔.๑ ต าแหน่งครู 
   ๑) ประเมินภาคความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิชาชีพครู ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ที่สมัคร 
 



 
   ๒) ประเมินทักษะประสบการณ์จากภาคปฏิบัติ  
   ๓) ประเมินทัศนคติ บุคลิก ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากการสัมภาษณ์ 
  ๔.๒ ต าแหน่งนักการ 

  ๑) ทดสอบความสามารถทางด้านช่างฝีมือ ช่างไม้ , ช่างปูน และหรือช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า 
  ๒) ประเมินทัศนคติ บุคลิก ความเหมาะสมกับต าแหน่งจากการสัมภาษณ์ 

 
 ๕. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
  การด าเนินการสอบคัดเลือกจะแบ่งเป็นรอบการทดสอบ (ก าหนดการสอบคัดเลือกในแต่ละรอบ
จะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป)   
 
 ๖. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  ๖.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้               
ผู้ที่มีเลขล าดับที่มาสมัครก่อนเป็นล าดับที่ดีกว่า 
  ๖.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๖.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม               
สูงลงมา  
 
 ๗. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๗.๑ ก 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   ๑๗   เดอืนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

      (พระครูปิยสารโสภณ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”  
 


