
 
 
 

ประกาศโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน 

เรือง  การรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นลกูจ้างชัวคราว  

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาลําพูน เขต 35 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ดว้ยโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ล ําพูน  ประสงค์จะรับสมคัรบุคคลเพือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัวคราว       

ปฏิบติัหนา้ที ครูอตัราจา้ง, เจา้หนา้ทีสํานกังาน,  เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด และพนกังานปรับปรุงภูมิทศัน ์

             ด ังนัน เพือให้การดําเ นินการเ ลือกสรรเป็นลูกจ้างชัวคราว ดังกล่าวเ ป็นไปด้วยความเ รียบร้อย                  

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชัวคราว  อาศัยอํานาจตามคาํสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                      

ขนัพืนฐานที 53/2546    เรือง  มอบอาํนาจปฏิบตัิราชการแทนเกียวกับลูกจา้งชัวคราว  สัง  ณ วนัที 8 กรกฎาคม 2546  และ                 

ตามหนงัสือสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ด่วนมาก ที ศธ 04009/3876   ลงวนัที 15 มีนาคม 2547           

จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพือเลือกสรรเป็นลูกจา้งชวัคราว  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. ชือตําแหน่งและรายละเอียดการจดัจ้าง 

1.1  ตําแหน่ง  ครูผูส้อน    จาํนวน  3  อตัรา 

       วชิาเอกภาษาจีน     จาํนวน 1 อตัรา 

                     วิชาเอกภาษาฝรังเศส   จาํนวน 1 อตัรา 

        วชิาเอกสุขศึกษา พลศึกษา  จาํนวน 1 อตัรา  

1.1.1   อัตราเงินเดือน    9,000 บาท  (รวมประกนัสังคม) 

1.1.2   ขอบข่ายงานทีจะให้ปฏิบัติตําแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติเกียวกับงานการสอนมีลกัษณะงาน          

ทีปฏิบตัิเกียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิหลากหลาย มีการศึกษา 

วเิคราะห์ วจิยั เพือพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้ความสําคญัทงัความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ทีดีงาม  และปฏิบติังานอืนทีเกียวขอ้ง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง     

(1)  คุณวุฒิทีใชส้ําหรับการเลือกสรรตอ้งเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 

(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทาง-การศึกษา           

พ.ศ. 2546 

(3)  มีระดบัผลการเรียนไม่ตาํกว่า   2.00   หรือมีประสบการณ์ ความเชียวชาญดา้นการสอน 

(4)  สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งนอ้ย 1 ปีการศึกษา 

(5)  มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพฒันาความรู้ความสามารถตนเองอยา่งสมาํเสมอ 

(6) มีความสามารถสอนว่ายนาํได ้

(7)  มีประสบการณ์การสอนมาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

หมายเหตุ   คุณสมบติั ขอ้ (6)  และขอ้ (7)    เฉพาะตาํแหน่ง ครูวชิาเอกสุขศึกษา พลศึกษา 

     

 



 

1.2   ตําแหน่ง   เจา้หนา้ทีสํานกังาน   จาํนวน 1 อตัรา   

   1.2.1   อัตราเงินเดือน  7,000 บาท (รวมประกนัสังคม) 

   1.2.2  ขอบข่ายงานทีจะให้ปฏิบัติตําแหน่งเจ้าหน้าทีสํานักงาน  ปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบังาน 

- งานธุรการ สารบรรณ จดัเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนงัสือราชการต่าง ๆ    

ปฏิบติังานดา้นงานสารบรรณ 

  -  จดัพิมพเ์อกสารหนงัสือต่าง ๆ 

  -  ปฏิบติังานอืน ๆ  ตามทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง    

  1.  วฒิุการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) - ปริญญาตรีทุกสาขาวชิา 

  2.  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าที 

1.3  ตําแหน่ง  เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด  จาํนวน 1 อตัรา 

    1.3.1  อัตราเงินเดือน  7,  บาท (รวมประกนัสังคม) 

1.3.2  ขอบข่ายงานทีจะให้ปฏิบัติ   ปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบังาน  

- ดา้นการใหบ้ริการ Internet และดูแลรักษาระบบในหอ้งสมุด 

-     ปฏิบติังานดา้นอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง    

             1.  คุณวุฒิทีใช้สําหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)             

เป็นตน้ไป   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

  2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที 

1.4  ตําแหน่ง  พนกังานปรับภูมิทศัน ์ จาํนวน 1 อตัรา 

                 1.4.1  อัตราเงินเดือน  5,  บาท  (รวมประกนัสังคม) 

     1.4.2  ขอบข่ายงานทีจะให้ปฏิบัติ    ปฏิบตัิหนา้ทีเกียวกบังาน  

- งานปรับแต่งภูมิทศัน์ของโรงเรียน 

- ดา้นอืนๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง    

             1.  ไม่จาํกดัวฒิุการศึกษา 

  2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที   

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร  สําหรับตาํแหน่งของผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้รับการเลือกสรร 

  คุณสมบัติทัวไป 

1) มีสัญชาติไทย 

2) มีอายไุม่ตาํกวา่  20 ปี บริบูรณ์ 

3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 



4) ไม่เป็นผู ้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้  ไร้ความสามารถหรือ       

จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามทีกําหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ขา้ราชการพลเรือน 

5) ไม่เป็นผู ้ด ํารงตาํแหน่งข้าราชการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที        

พรรคการเมือง 

6) ไม่เป็นผู ้เคยต้องรับโทษจาํคุก  โดยคาํพิพากษาถึงทีสุดให้จาํคุกเพราะการกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวน้แต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีกระทาํโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นทีรังเกียจของสังคม 

7) ไม่เป็นผูถู้กลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน  

ของรัฐ 

3. การรับสมัคร   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยืนใบสมัครด้วยตนเอง  

3.1   วัน  เวลา  สถานทีรับสมัคร   

    ให้ผูส้มคัรขอรับเอกสารการสมคัร และยืนใบสมคัร ไดต้งัแต่วนัที  21 – 29  เมษายน 2559 

ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (ในวนัและเวลาราชการ)  ณ หอ้งบริหารงานบุคคล โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ ลาํพูน  

อาํเภอเมือง    จงัหวดัลาํพูน 

         3.2  หลักฐานทีต้องยืนพร้อมใบสมัคร 

1) รูปถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ  ขนาด 1.5 * 2 นิว  โดยถ่ายไม่

เกิน 6 เดือนและถ่ายครังเดียวกนั  (นบัถึงวนัสมคัร)  จาํนวน  3  รูป 

2) สําเนาแสดงผลการศึกษา  ไดแ้ก่  ปริญญาบตัร  หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียน

แสดงผลการเรียนทีแสดงว่าเป็นผูม้ีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งทีสมัคร  พร้อม

สําเนาภาพถ่าย  จาํนวน  1  ฉบบั 

3) บตัรประจาํตวัประชาชนทียงัไม่หมดอาย ุ พร้อมสําเนาภาพถ่าย   จาํนวน  1  ฉบบั 

4) สําเนาทะเบียนบา้น  พร้อมสําเนาภาพถ่าย  จาํนวน  1  ฉบบั 

5) หลกัฐานอืน ๆ  พร้อมสําเนา  เช่น  ใบสําคญัการสมรส (เฉพาะผู้สมคัรเพศหญิง)                  

ใบเปลียนชือ – นามสกุล (ในกรณีทีชือ – นามสกุลในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั)            

อย่างละ 1 ฉบบั 

               ทังนี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชือกํากับไว้ด้วย 

3.3  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็น         

ผูมี้คุณสมบตัิทวัไปและคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริงและจะต้อง          

กรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมคัร  พร้อมทงัยืนหลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น  ในกรณี

ทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู ้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ

ตาํแหน่ง ทีสมัครสอบ  อ ันมีผลทําให้ผู ้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามสมัครดังกล่าวให้ถือว่า                  

การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครังนีเป็นโมฆะสําหรับผู ้นัน  จะเรียกร้องสิทธิ

ประโยชน์ใด ๆ  จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพูน  มิได ้



4. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ    โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพูน    

จะประกาศรายชือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวนัที  2 พฤษภาคม 2559   ณ หอ้งบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ลาํพูน และทาง www.sby.co.th 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน

สมรรถนะดังนี     

  1. สอบวดัความรู้ ความสามารถทวัไป           50   คะแนน   

(ยกเวน้ตาํแหน่งพนกังานปรับปรุงภูมิทศัน์) 

  2. สอบปฏิบติังาน สอบความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง    50   คะแนน 

                 (ยกเวน้ตาํแหน่งพนกังานปรับปรุงภูมิทศัน์) 

  3. ภูมิหลงัและสัมภาษณ์                       100 คะแนน 

6.   กําหนดวนั เวลา สถานทีในการคัดเลือก     

                  วนัที  4  พฤษภาคม  2559   เวลา 09.00 – 16 .00  น. 

7. เกณฑ์การตัดสิน 

 ผูที้จะถือวา่เป็นผู้สอบผ่านการคดัเลือกสรรจะต้องเป็นผู ้ทีได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ        

ไม่ตาํกวา่ร้อยละ 50 

8.  การประกาศรายชือและบัญชีรายชือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ ลาํพูน  จะประกาศรายชือผูผ้่านการคดัเลือก  ภายในวนัที  4   พฤษภาคม 2559   

ณ ห้องบริหารงานบุคคล  โรงเรียนส่วนบุญโญปถ ัมภ์  ล ําพูน และทาง www.sby.co.th                

เวลา 16.00 น.    เป็นตน้ไป 

 9.  การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ผูผ่้านการคดัเลือกตอ้งทาํสัญญาจา้งตามโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์  ลาํพูน  กําหนดซึงจะแจง้ให้

ทราบภายหลงั  

หมายเหตุ  :  ผู ้ทีผ่านการคัดเลือกสรรในวนัทีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจา้ง                       

ของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถิน 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัที  18  เมษายน  2559 

              
(นายเล่ห์    ไทยเทียง) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ ์ ลาํพูน 


