
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ดวยทางโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว       
ปฏิบัติหนาที่ ครูอัตราจาง วิชาเอกภาษาไทย   
           ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการเลือกสรรดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ลูกจางช่ัวคราวอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 53/2546  เรื่อง  มอบอํานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  สั่ง  ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ                    
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล                  
เพื่อเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจัดจาง 
1.1  ตําแหนง  ครูผูสอน     

         - วิชาเอกภาษาไทย  จํานวน 1 อัตรา  

   1.1.1  อัตราเงินเดือน    9,000 บาท  (รวมประกันสังคม) 
       1.1.2    ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติตําแหนงครูผูสอน ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการสอน            

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน            
ดวยวิธีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยเนนความสําคัญ 
ทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครูผูสอน 
(1)  คุณวุฒิที่ใชสําหรับการเลือกสรรตองเปนคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง -  

การศึกษา  พ.ศ. 2546 
 (3)  มีระดับผลการเรียนไมตํ่ากวา 2.50   หรือมีประสบการณ ความเช่ียวชาญดานการสอน 
 (4)  สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางนอย 1 ปการศึกษา 
 (5)  มีความประพฤติดี อดทน ใฝศึกษาพัฒนาความรูความสามารถตนเองอยางสม่ําเสมอ 
 (6)  มีประสบการณสอนวิชาภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร สําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
  คุณสมบัติท่ัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมตํ่ากวา  20 ป บริบูรณ 
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ           

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

5) ไมเปนผู ดํารงตําแหนงขาราชการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่                  
พรรคการเมือง 



6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด
ท า ง อ าญ า   เ ว น แต เ ป น โ ท ษสํ า ห รั บ คว ามผิ ดที่ ก ร ะ ทํ า โ ดย ป ร ะ ม าท ห รื อ               
ความผิดลหุโทษไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

7) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น      
ของรัฐ 

3. การรับสมัครใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง  
3.1   วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร   

                   ใหผูสมัครขอรับเอกสารการสมัคร และยื่นใบสมัคร ไดต้ังแตวันที่  11 – 19 กันยายน 2560  
ระหวางเวลา  08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)  ณ หองบริหารงานบุคคล   โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  
ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง   จังหวัดลําพูน 

         3.2  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
1) รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1.5 * 2 น้ิว  โดยถายไมเกิน  

6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน  (นับถึงวันสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
2) สําเนาแสดงผลการศึกษา  ไดแก  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียน

แสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครพรอมสําเนา
ภาพถาย  จํานวน  1  ฉบับ 

3) บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ  พรอมสําเนาภาพถาย   จํานวน  1  ฉบับ 
4) สําเนาทะเบียนบาน  พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน  1  ฉบับ 
5) หลักฐานอื่น ๆ  พรอมสําเนา  เชนหนังสือรับรองการผานงาน ใบสําคัญการสมรส               

(เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไมตรงกัน)    อยางละ 1 ฉบับ 

  ท้ังน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.3  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน         
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตอง           
กรอกรายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณี                
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิ               
ของตําแหนง ที่สมัครสอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามสมัครดังกลาวใหถือวา           
การรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  จะเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ   
จากโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  มิได 

 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ    โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน    
จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่  21  กันยายน  2560    ณ หองบริหารบุคคล 
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน และทาง www.sby.co.th 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ
ดังน้ี   
4.1 ตําแหนงครูผูสอน   

  1. สอบวัดความรู ความสามารถทั่วไป             50 คะแนน   
  2. สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง วิชาเอก ภาษาไทย        50 คะแนน 
  3. ภูมิหลังและสัมภาษณ                       50 คะแนน 
        4. ทดสอบปฏิบัติการสอน                      50 คะแนน 



6.   กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือก     
   วันที่   25  กันยายน 2560   เวลา 08.30 – 16.00  น. 

7. เกณฑการตัดสิน 
        ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานการคัดเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ        

ไมตํ่ากวารอยละ 50 

8.  การประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
            โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน  จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก  ภายในวันที่  27  กันยายน 

2560  ณ  หองบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน 

    9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก 
  ผูผานการคัดเลือกตองทําสัญญาจางตามโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ   ลําพูน  กําหนดซึ่งจะแจง           

ใหทราบภายหลัง  

หมายเหตุ  :  ผูที่ผานการคัดเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ                
สวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  กันยายน   2560 

 

 (นายเลห    ไทยเที่ยง) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน 


