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ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

***************************************************** 
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ

หน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๓๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน  ๑ อัตรา 

     ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  
จำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้  

       ๑.๑ วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )    จำนวน ๑ อัตรา 
๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่อัดสำเนา และเข้าเล่มเอกสาร 
๒.๒ งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  

 ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๓.๑ คุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้  

(๑) เพศชาย มีสัญชาติไทย  
(๒) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.  
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดิที่

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ  มหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น  
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ  
(๑๓) ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. ๔๓) แล้ว 
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๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )   
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ , วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

๔. อัตราค่าจ้าง ค่าจ้าง 
    เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน ในอัตราเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท 
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่าย

บริหารงานบุคคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร  
๖.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หรือเทียบเท่า) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่า เป็นผู้สำเร็จ

การศึกษาโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตจากสภาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/สถาบัน  อนุมัติการสำเร็จ
การศึกษาภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และระเบียนผลการเรียน (Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) 
ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ชุด  

๖.๒ บัตรประจำตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริง และสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.๔ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรค

ต้องห้ามตามกฎ 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 ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด. ๔๓)  
๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อนามสกุล ในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าทีส่ำนักงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้  
๘.๑  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)  
      ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก  

๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (๒๐ คะแนน)  
             ๒) พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (๒๐ คะแนน)  

๓) พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ ์(๒๐ คะแนน)  
๔) พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน)  
๕) พิจารณาจากเจตคติอุดมการณ์ (๒๐ คะแนน) 
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๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

คะแนน ๑๐๐ 
คะแนน 

 

สำหรับสถานที่ในการสัมภาษณ ์คือ ห้องประชุมต้นแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 

๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
   

      ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
   

           
 
 
                                                           (นายสุวรรณ  ทวีผล) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 


