ประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
…………………………………………………….
ด้วย โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอานาจตามคาสั่งกรรมการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่ดาเนินการสอบคัดเลือก
๑.๑ พนักงานขับรถยนต์
จานวน ๑ อัตรา
- ค่าตอบแทน
๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน
- ระยะเวลาการจ้าง
เป็นเวลา ๑๒ เดือน
๑.๒ แม่บ้านทาความสะอาด จานวน ๓ อัตรา
- ค่าตอบแทน
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน
- ระยะเวลาการจ้าง
เป็นเวลา ๑๒ เดือน
๑.๓ พนักงานทาสวน
จานวน ๑ อัตรา
- ค่าตอบแทน
๙,๔๐๐ บาท/เดือน
- ระยะเวลาการจ้าง
เป็นเวลา ๑๒ เดือน
๒. คุณสมบัติทั่วไปผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒.๓ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
๒.๔ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎ ก.ค.ศ.
กาหนด
๒.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตาม
กฎหมายอื่น
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็น...../

-๒๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ พนักงานขับรถยนต์
๓.๑.๑ เพศชาย มีสัญชาติไทย
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปี แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๓.๑.๓ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓.๑.๔ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับขี่ประเภท ๒
และมีประสบการณ์ในการทางาน
๓.๑.๕ ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓.๑.๖ มีความรู้และทักษะด้านการขับรถ ซ่อมบารุงดูแลรักษา ทาความสะอาดรถ
รู้จักเส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
๓.๑.๗ ปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
๓.๒ แม่บ้านทาความสะอาด
๓.๒.๑ เพศหญิง มีสัญชาติไทย
๓.๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๓.๒.๓ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.๒.๔ มีความขยัน อดทน และสู้งาน
๓.๒.๕ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เหมาะสมกับอาชีพแม่บ้าน
๓.๒.๖ รักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓.๒.๗ มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ พนักงานทาสวน
๓.๓.๑ เพศชาย มีสัญชาติไทย
๓.๓.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
๓.๓.๓ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.๓.๔ มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความตั้งใจในการทางาน และรักต้นไม้
๓.๓.๕ สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาสวนได้เป็นอย่างดี ตัดแต่งต้นไม้
ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ ดูแลสวนหย่อม
๓.๓.๖ มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๔. กาหนดวัน...../

-๓๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ทีห่ ้องบุคลากร โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
๕. หลักฐานที่ต้องนาไปแสดงและใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก
๑. ใบสมัครขอรับได้ที่ ห้องบุคลากร โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
๒. ใบรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา
จานวน ๑ ชุด
๓. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๔. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จานวน ๒ รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)
๖. ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในสาเนา
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๗. ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน ๑ เดือน)
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินคุณลักษณะ
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘. กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
สอบคัดเลือกในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องบุคลากร โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
วิธีการสอบคัดเลือก ตาแหน่ง แม่บ้านทาความสะอาด/พนักงานทาสวน
สมรรถนะ
๑. วิสัยทัศน์ในการทางาน
๒. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ์

๕๐
๑๐๐

สัมภาษณ์

วิธีการสอบคัดเลือก...../

-๔วิธีการสอบคัดเลือก ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
สมรรถนะ
๑. วิสัยทัศน์ในการทางาน
๒. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๓. สอบวัดความรู้เรื่องกฎจราจร
รวม

คะแนนเต็ม
๓๐

วิธีการประเมิน
สัมภาษณ์

๕๐
๒๐
๑๐๐

สัมภาษณ์
ข้อเขียน

๙. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ
ได้รับการประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างตามลาดับคะแนนที่สอบ
สัมภาษณ์ไม่ต่ากว่า ๗๐ คะแนน การจัดลาดับที่ผู้เลือกสรรโดยจะเรียงลาดับที่จากผู้สอบสัมภาษณ์และ
ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้สอบสัมภาษณ์ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก
ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนจากประวัติ
ความสามารถ ประสบการณ์ เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ
โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยที่สอบได้ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ทางเว็ปไซต์ www.bms.ac.th
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศิริพงศ์ พงษ์ดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์

