ประกาศโรงเรียนเมธีวฒ
ุ ิกร “วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย”
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
*********************
ด้วยโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ครูผู้สอน
จานวน ๓ อัตรา จึงประกาศคัดเลือกบุคคล ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่งครู สอนวิชาคณิตศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา

โดยเปิ ด รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่ ๘ – ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
ที่ ห้องธุรการ
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกตาแหน่งครู เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ ผู้ ส มั ค รในต าแหน่ งครู ต้ องเป็ นผู้ ไ ด้ รับ วุ ฒิ ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรื อ หนั ง สื อรั บ รองคุ ณวุ ฒิ ที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติแ ล้ ว และใบรายงานผลการศึ ก ษา
(Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ มีวุฒิการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือวุฒิการศึกษาสาขาอื่นๆ ที่ สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เป็นอย่างดี
๒.๔ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕ เป็นผู้ยื่นใบสมัครตามกาหนดการที่ประกาศในครั้งนี้ และหรือ ที่ได้ยื่นใบสมัครไว้ ก่อนหน้านี้แล้ว
ต่อทางโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
๓. วิธีการคัดเลือก
๑) ประเมินภาคความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วิชาชีพครู ความรู้ในสาขาวิชา
ที่สมัคร
๒) ประเมินทัศนคติ บุคลิก ความเหมาะสมกับตาแหน่งจากการสัมภาษณ์
๔. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกใน วันอังคารที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

๕. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๕.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากันจะใช้ผู้ที่มี
เลขลาดับที่มาสมัครก่อนเป็นลาดับที่ดีกว่า
๕.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๕.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๖.๑ กาหนดเวลารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยเริ่มปฏิบัติงานทันที
๖.๒ ผู้ ได้รับ การจั ดทาสั ญญาจ้าง ต้อ งไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๖.๓ ผู้ ได้ รั บ การจ้ า งปฏิบั ติห น้ า ที่ ในกรณี ระหว่ างปี งบประมาณการจ้า งหากปรากฏว่า เป็ นผู้ ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๗. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระครูปิยสารโสภณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
วันอังคารที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา

ตาแหน่งครู

สถานที่

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐น.
๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.

รายงานตัว
ความรู้ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัคร
วางแผนการสอน วิชา คณิตศาสตร์
สัมภาษณ์ วิชา คณิตศาสตร์

ห้องธุรการ
ห้องสมุด
ห้องสมุด

๑๒.๑๕ - ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๔๕ เป็นต้นไป

ห้องสมุด
ห้องผู้จัดการ

หมายเหตุ
การสัมภาษณ์อาจแล้วเสร็จก่อนตารางเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบคาถามของแต่ละบุคคล

