
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
    ดวยทางโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว       
ปฏิบัติหนาท่ี ครูผูสอน และพนักงานทําความสะอาด  
             ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ลูกจางชั่วคราวอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี 53/2546  เร่ือง  มอบอํานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว  สั่ง  ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร                   
เปนลูกจางชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจัดจาง 
1. 1 ชื่อตําแหนง  ตําแหนง ครูผูสอน  

                         - วิชาเอกภาษาจีน   จํานวน 1 อัตรา 
     - วิชาเอกนาฏศิลป   จํานวน 1 อัตรา 
     - วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส จํานวน 1 อัตรา 
                ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ   
                          ตําแหนงครูผูสอน  

    ปฏบิตัิเกีย่วกับงานการสอนมีลักษณะงานท่ีปฏบิตัเิกีย่วกับหลักสตูรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู 
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู               
โดยเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีด่ีงาม  และปฏบิัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
                          คาตอบแทน  เดือนละ  9,000  บาท (รวมเงินประกันสังคม)  

               คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(1)  คุณวุฒิที่ใชสําหรับการสอบคัดเลือก ตองเปนคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตรงตาม         

สาขาวิชาเอก 
 (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง-  
                การศึกษา  พ.ศ. 2546 

   (3)  มีระดับผลการเรียนไมต่ํากวา 2.5 หรือมปีระสบการณในการสอน 
                    (4)  สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางนอย 1 ปการศึกษา 

 (5)  มีความประพฤติดี อดทน ใฝศึกษาพัฒนาความรูความสามารถตนเองอยาง    
                    สมํ่าเสมอ 

(6)  อายไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณ  

1.2  ช่ือตําแหนง  แมบาน   จํานวน 1 อัตรา 
       ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัต ิ
   -  ปฏิบัติงานดาน ทําความสะอาดสํานักงาน 
   -  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
  อัตราเงินเดือน    4,700 บาท  (รวมประกันสังคม) 
   คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง     

 1. เพศหญิง 
 2. ไมจํากัดวุฒิศึกษา  

                       3. อายุตั้งแต 25 – 50 ป 
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2. คุณสมบัตขิองผูสมัคร สําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
   คุณสมบัติทั่วไป 

1) มีสัญชาติไทย 
2) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ                

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง 

5) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุ  โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ           
ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

6) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 

3. การรับสมัคร   ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง  
3.1   วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร   

ใหผูสมัครขอรับเอกสารการสมัคร และยื่นใบสมัคร ไดตั้งแตวันที่ 7 – 15 มกราคม 2559  
ระหวางเวลา 08.30–16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ หองบริหารงานบุคคล โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน     
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

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

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

แสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  พรอมสําเนา
ภาพถาย  จํานวน  1  ฉบับ 

3) บัตรประจําตัวประชาชนทีย่ังไมหมดอายุ  พรอมสําเนาภาพถาย   จํานวน  1  ฉบับ 
4) สําเนาทะเบียนบาน  พรอมสําเนาภาพถาย  จํานวน  1  ฉบับ 
5) หลักฐานอ่ืน ๆ  พรอมสําเนา  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)                  

ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)            
อยางละ 1 ฉบับ 

                     ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 
         3.3  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  
ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณี  ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร            
ไมวากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง ที่สมัครสอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบ
ตามสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  จะเรียกรองสิทธิ
ประโยชนใด ๆ  จากโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  มิได 
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4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ    โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน    
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่ 18  มกราคม  2559  เวลา 1600 น.                 
ณ หองบริหารบุคคล โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน และทาง www.sby.ac.th        

5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรรผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ
ดังน้ี     

 5.1 สอบวัดความรู ความสามารถท่ัวไป   
           (เฉพาะตําแหนงครูผูสอน)                                           50  คะแนน 
 5.2 สอบปฏิบัติงาน สอบความสามารถเฉพาะตําแหนง       
           (เฉพาะตําแหนงครูผูสอน)                  50  คะแนน 
 5.3 ภูมิหลังและสัมภาษณ     (ทุกตําแหนง)                            100 คะแนน 
       
6.   กําหนดวนั เวลา สถานที่ในการคัดเลือก    

  วันที่  20  มกราคม  2559  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

7. เกณฑการตัดสิน 
  ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานการคัดเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ             

ไมต่ํากวารอยละ 50 

8.  การประกาศรายช่ือและบัญชีรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน  จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  ภายในวันที่ 21 มกราคม 2559    

   ณ หองบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน 
   

            9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก 
ผูผานการคัดเลือกตองทําสัญญาจางตามโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน  กําหนดซ่ึงจะแจงให

ทราบภายหลัง  

หมายเหตุ  :  ผูที่ผานการคัดเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ                
สวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

 
 
 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559              

                      
(นายเลห    ไทยเท่ียง) 

ผูอํานวยการโรงเรียนสวนบุญโญปถมัภ  ลําพูน 


