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ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

    ด้วยทางโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ        
             ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ             
สรรหาลูกจ้างช่ัวคราวอาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 53/2546                
เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  ส่ัง  ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546   จึงประกาศรับสมัครบุคคล              
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจัดจ้าง 
1. 1 ช่ือต าแหน่ง   ครูผู้สอนชาวต่างชาติ 

                         - วิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน 1 อัตรา 

                ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ   
                          ต าแหน่งครูผู้สอน  

     - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ จ านวน 22 คาบ/สัปดาห์   
       -   ท าหน้าท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ม. 1 – ม. 6  และงานท่ีได้รับมอบหมายอื่นๆ   

                          ค่าตอบแทน  ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 

               คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1)   เพศหญิง/เพศชายชาวต่างชาติ อายุ 21 – 55 ปี 

 (2)  ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ถ้าจบ/มีวุฒิด้านการศึกษาจะพิจาณาเป็นพิเศษ) 
 (3)  มีใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตสอนท่ีออกโดยคุรุสภา (ถ้ามี) 

   (4)  มีประสบการณ์ในการท างานด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพจิารณาเป็นพิเศษ 
 (5)  มีความประพฤติเรียบร้อย ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 (6)  หากสามารถสอนภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
   คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีอายุไม่ต่ ากว่า  21 ปี บริบูรณ ์ 
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ              

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 

4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือ                    
ความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

5) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่น 
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3. การรับสมัคร   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
3.1   วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร และสอบสัมภาษณ์   
        ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการสมัคร และย่ืนใบสมัคร พร้อมทั้งสัมภาษณ์ ได้ต้ังแต่วันที่  4 – 12  พฤศจิกายน  2562  

ระหว่างเวลา 08.30–16.00 น.  ณ ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน   อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน ผู้สมัครต้องโทรแจ้งการสมัครและสัมภาษณ์ก่อน 1 วัน (ติดต่อนางสาวกฤตยพร    สุรินทร์ค า)  089-8350548 

        3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว  โดยถ่าย           

ไม่เกิน 6 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน  (นับถึงวันสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา  ได้แก่  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียน

แสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร  พร้อมส าเนา
ภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 

3) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  1  ฉบับ 
4) หลักฐานอื่น ๆ  พร้อมส าเนา  เช่น  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จ านวน 1 ฉบับ 

                     ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

         3.3  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง                
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด             
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ  อันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามการสมัครดังกล่าวให้ถอืว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ  จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  มิได้ 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน    
จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน   และทางเว็ปไซด์ www.sby.ac.th  

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะดังนี้     
 5.1 สอบสัมภาษณ์           50   คะแนน        
 5.2 Teaching Demonstration              100 คะแนน   

6.   ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก     
       วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2562   เวลา 08.30 – 16.00  น. 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ                  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

8.  การประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
         โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน  

2562  ณ ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ล าพูน และทางเว็ปไซด์ www.sby.ac.th 

   8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
      ผู้ ผ่ านการ คัด เ ลื อก ต้องท า สัญญาจ้างตาม ท่ี โ ร ง เรี ยน ส่วนบุญ โญปถัมภ์   ล าพู น                      

ก าหนดในวันท่ี  20  พฤศจิกายน  2562  เวลา 08.30 น. 

 

http://www.sby.ac.th/
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หมายเหตุ  :  ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง                       
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  พฤศจิกายน  2562 
 

         
 

       (นายขุนหาญ  นิตตา) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์  ล าพูน 


