
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนด้วยเงินนอกงบประมาณ 

------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  และมาตรา ๓๐  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอก ดังนี้ 
     ๑.๑  กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน   ๑   อัตรา 
 ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
                    ๒.๑ ปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชาเอกตามที่กำหนด 
  ๒.๒ เป็นครทูีป่รึกษาประจำหอ้งเรียน 
  ๒.๓ งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    ๓.๑ คุณสมบตัิทั่วไป ดังนี้ 
    (๑)  มีสัญชาติไทย 
    (๒)  อายุไมต่่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
    (๓)  เป็นผู้ทีเ่ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    (๔)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
    (๕)  ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ี
กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    (๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน       
    (๗)  ไม่เปน็ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (๘)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรอืกฎหมายอื่น 
    (๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน        
ในหน่วยงานของรัฐ   



                  -หน้า ๒- 
  
         (๑๓) ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ  
สด. ๔๓) แล้ว 
   ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

 ๔. อัตราค่าจ้าง 
  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  ๑๕,๐๐๐   บาท 

   ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ถึง ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 
 

   ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
    ๖.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หรือเทียบเท่า) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่า
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากสภาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/สถาบัน 
อนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุ
วิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ชุด 
    ๖.๒ บัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา     จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๖.๓  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา    จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๖.๔ ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า           
ไมเ่ป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  จำนวน ๑ ฉบับ 
    ๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ เสื้อไม่มีลวดลาย ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ 
ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 
    ๖.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู 
       ๖.๗  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. ๔๓) 
    ๖.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-ชื่อนามสกุล      
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 

   ๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ภายในวันที ่๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  

     ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้  
   ๘.๑ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) 
    ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก 
    ๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา และ Portfolio  (๒๐ คะแนน) 
    ๒) พิจารณาจากบุคลกิภาพ ท่วงทีวาจา (๒๐ คะแนน) 
    ๓) พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ (๒๐ คะแนน) 
    ๔) พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) 
    ๕) พิจารณาจากเจตคต ิอุดมการณ์ (๒๐ คะแนน)  



- หน้า ๓ - 
 

  ๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
 

วัน เดือน ปี 
 

 

เวลา 
 

 

การคัดเลือก 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

 
๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 

 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 
 

 
คะแนน ๑๐0 คะแนน 

 

สำหรับสถานทีใ่นการคัดเลือก คือ หอ้งโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  

  ๑๐.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใน
วันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุร ี 
     

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายเสนอ  นวนกระโทก) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

 

 
  


