
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําพูน เขต 35 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ดวยทางโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว       
ตําแหนง ชางไฟฟา นักการภารโรง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน และพนักงานทําความสะอาด 
           ฉะน้ัน เพื่อใหการดําเนินการคัดเลือกดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
ลูกจางช่ัวคราวอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 53/2546  เรื่อง  มอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  สั่ง  ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ                    
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เปนลูกจางช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. ชื่อตําแหนงและรายละเอียดการจัดจาง 
  1.1  ตําแหนง  ชางไฟฟา      จํานวน  1  อัตรา 

   1.1.1  อัตราเงินเดือน    7,500 บาท  (รวมประกันสังคม) 
          1.1.2    ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ   ตําแหนงชางไฟฟา   ปฏิบั ติงาน ข้ันตน            
ทางดานไฟฟา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับชวยในการสราง ตรวจ แก ซอม บํารุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ
ติดต้ังเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา ควบคุมตรวจสอบความเรียบรอยในงานไฟฟา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางไฟฟา 
  1. เพศชาย อายุ 20 – 50 ป 

2. วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทางชางไฟฟา 
ชางอิเล็กทรอนิกส หรือทางอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  3.  มีประสบการณการทํางานดานไฟฟาอยางนอย 1 ป และมีหนังสือรับรองการทํางาน 

  1.2  ตําแหนง  นักการภารโรง     จํานวน  1  อัตรา 
   1.1.1  อัตราเงินเดือน    7,000 บาท  (รวมประกันสังคม) 

          1.1.2    ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ตําแหนงนักการภารโรง ทําความสะอาดบริเวณ
อาคารสถานที่ และดูแลทรัพยสินทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักการภารโรง 
  1. เพศชาย อายุ 20 – 50 ป 

2. วุฒิการศึกษา ไมตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 6 
3. มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง สามารถทํางานกลางแจง หรือใชแรงงานได 
4. มีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไม งานชาง งานปูน หรืองานเกี่ยวกับการ

ดูแลซอมบํารุงวัสดุ ครุภัณฑเบื้องตน 

 

 

  



1.3  ตําแหนง  พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน     จํานวน  1  อัตรา 
   1.3.1  อัตราเงินเดือน    6,000 บาท  (รวมประกันสังคม) 

          1.3.2    ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ตําแหนงพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดสวนหยอม การตัดแตงกิ่งไม การเพาะพันธุไม และการดูแลรักษาตนไม 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน 
  1. เพศชาย อายุ 20 – 50 ป 

2. วุฒิการศึกษา ไมตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 6 
3. มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง สามารถทํางานกลางแจง หรือใชแรงงานได 
4. มีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสวนหยอม การตัดแตงกิ่งไม           

การเพาะพันธุไม การดูแลรักษาตนไมเบื้องตน 

1.5  ตําแหนง  พนักงานทําความสะอาด  จํานวน  2  อัตรา 
   1.5.1  อัตราเงินเดือน    6,000 บาท  (รวมประกันสังคม) 

          1.5.2    ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ  ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการทําความสะอาดอาคารสถานที่ หองสํานักงาน และการจัดตกแตง ดูแลความเรียบรอยทั่วไป 

   

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานทําความสะอาด 
  1. เพศหญิง อายุ 20 – 50 ป 

2. วุฒิการศึกษา ไมตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 6 
3. มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง  
4. มีความรู ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดอาคารสถานที่ หอง

สํานักงาน และการจัดตกแตง ดูแลความเรียบรอยทั่วไป 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร สําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  คุณสมบัติท่ัวไป 

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

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน 

5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่                  
พรรคการเมือง 

6) ไมเปนผู เคยตองรับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะการกระทํา
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ กระทําโดยประมาทหรือ               
ความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

7) ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น      
ของรัฐ 

 

 

 



3. การรับสมัคร  ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง  
3.1   วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัคร   

                   ใหผูสมัครขอรับเอกสารการสมัคร และยื่นใบสมัคร ไดต้ังแตวันที่ 24  กรกฎาคม 2561 – 3  สิงหาคม   
2561  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 (ในกรณีที่ ช่ือ – นามสกุล           
ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ 1 ฉบับ 

  ท้ังน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.3  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือก  จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน         
ผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด           
อันเกิดจากผูสมัครไมวากรณีใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ  อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามการสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งน้ี              
เปนโมฆะสําหรับผูน้ัน  จะเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ  จากโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน  มิได 

 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ    โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน    
จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่ 6  สิงหาคม 2561  ณ หองบริหารบุคคล 
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน และทาง www.sby.ac.th 

5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมิน
สมรรถนะดังน้ี   

  5.1 ตําแหนง ชางไฟฟา 
5.1.1 สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง   100 คะแนน 
5.1.2 ตรวจสอบภูมิหลังและสัมภาษณ   100 คะแนน 

  5.2 ตําแหนงนักการภารโรง พนักงานปรับปรุงภูมิทัศน และพนักงานทําความสะอาด 
    5.2.1 ตรวจสอบภูมิหลังและสัมภาษณ    100 คะแนน 
         
6.   กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการสอบคัดเลือก     
   วันที่  8  สิงหาคม 2561   เวลา 08.30 – 16.30  น. 

7. เกณฑการตัดสิน 
        ผูที่จะถือวาเปนผูสอบผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ        

ไมตํ่ากวารอยละ 50 



8.  การประกาศรายชื่อและบัญชีรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 
            โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน  จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก  ภายในวันที่  10  สิงหาคม

2561  ณ  หองบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน และทาง www.sby.ac.th 

   9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก 
  ผูผานการคัดเลือกตองทําสัญญาจางตามโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ  ลําพูน  กําหนดซึ่งจะแจง           

ใหทราบภายหลัง  

หมายเหตุ  :  ผูที่ผานการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ                
สวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กรกฎาคม  2561 

 

 (นายเลห    ไทยเที่ยง) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนสวนบุญโญปถัมภ ลําพูน 


