ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เรื7อง การรับสมัครลูกจ้างชั7วคราว
………………………….
ด้วยโรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัDวคราว ตําแหน่ ง
เจ้าหน้าทีDห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โดยมีรายละเอียดดังนีR
๑. ชื7อตําแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื7อตําแหน่ ง
เจ้าหน้ าที7ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
๑.๒ กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
๑.๓ ขอบข่ายงานที7จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิหน้าที.หลักเกี.ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
โดยปฏิบตั ิหน้าที.อย่างใดอย่างหนึ.ง หรื อหลายอย่าง ดังนีE
(๑) ปฏิบตั ิงานเกี.ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(๒) ปฏิบตั ิงานเกี.ยวกับการสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
(๓) ปฏิบตั งิ านอื.น ๆ ตามที.ได้รับมอบหมาย
๑.๔ อัตราว่าง
จํานวน ๑ อัตรา
ปริ ญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์
สถานศึกษาที.จดั จ้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
๑.๕ ค่ าตอบแทน
เดือนละ
๑๕,๐๐๐
บาท
๒. คุณสมบัติทั;วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั;วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต.าํ กว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูท้ ี.มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที.ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั.นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที.กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนสามัญ

(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที.ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที.สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที.ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมจน
เป็ นที.รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูผ้ ่านการเลือกสรร ในวัน ทําสัญญาจ้างต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ
พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื.นของรัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ.น และ
ต้องนําใบรับรองแพทย์ซ. ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที.ตอ้ งห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที. ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื.นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเคมี สาขาฟิ สิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์
ทัว. ไป และสาขาอื.นๆที.เทียบเท่า
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานทีส7 มัคร
ผู ้ ป ระส งค์ จ ะส มั ค ร ข อแ ละยืD น ใบ ส มั ค รด้ ว ยต น เอง ได้ ทีD ก ลุ่ ม บ ริ ห ารงาน บุ ค ค ล
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตัRงแต่วนั ทีD ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารหลักฐานที7ต้องยื7นพร้ อมใบสมัคร
(๑) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น ตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิR ว ซึD งถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน และถ่ายครัRงเดียวกัน จํานวน ๓ รู ป
(๒ ) สํ าเน าป ริ ญ ญ าบั ต รหรื อระเบี ยน แสดงผลก ารเรี ยน (Transcript) ทีD แสดงว่ า เป็ น ผู ้
มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งทีDสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษา และได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ี
อํานาจไม่หลังวันทีDเปิ ดรับสมัครวันสุดท้าย
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอืDน ๆ กรณี ชืDอ-นามสกุลในหลักฐานการสมัค รไม่ตรงกัน เช่น ใบสําคัญ การ
สมรส ใบเปลีDยน-นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) เอกสารตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) ให้นําฉบับจริ งมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาหลักฐาน
ทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องลงชืDอกํากับไว้ดว้ ย

๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
๓.๔ เงื;อนไขในการสมัคร
ผูส้ มัค รเข้ารั บ การเลื อ กสรรจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ าเป็ นผู ้มี
คุณสมบัติทวั. ไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทัEงยื.นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที.มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที.สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทําให้
ผูส้ มัครไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรครัEงนีE
เป็ นโมฆะสําหรับผูน้ E นั
๔. ประกาศรายชื;อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานทีใ; นการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ ราชบุ รี จะประกาศรายชื. อผู ้มี สิ ท ธิ เข้ารับ การประเมิน สมรรถนะ
ภายในวันที. ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และทางเว็บไซด์ www.ben.ac.th
๕. กําหนดวันเวลา สถานทีใ; นการประเมินสมรรถนะ
วัน เดือน ปี
เวลา
การประเมินสมรรถนะ
๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การสอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐

สถานที.
ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู ้ ส มั ค รจะต้ อ งได้ รั บ การป ระเมิ น สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถาน ที. ที. กํ า ห น ด
ซึ. งโรงเรี ย นเบญจมราชูทิ ศ ราชบุ รี จะดําเนิ น การประเมิ น สมรรถนะลู ก จ้างชั.ว คราว ตําแหน่ ง ครู ผู ้ส อน
ตามรายละเอียดดังนีE
การสอบสั มภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) โดยมีองค์ประกอบดังนีE
๑. ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ์
๒. บุคลิกภาพ
๓. ความรู ้
๔. ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา
๕. เจตคติ

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี.ถือว่าเป็ นผูท้ ี.ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี.ได้ค ะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะไม่ต.าํ กว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทุกสมรรถนะไม่ต.าํ กว่าร้อยละ ๖๐ หากได้ค ะแนนรวม
เท่ากัน ให้ ผูท้ ี. ได้ค ะแนนการประเมิ น สมรรถนะที. ๑ เป็ นผูท้ ี. ได้ลําดับ สู งกว่า หากได้ค ะแนนการประเมิ น
สมรรถนะที. ๑ เท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนการประเมินสมรรถนะที. ๒ เป็ นผูอ้ ยู่ในลําดับที.สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนน
เท่ากันจะพิจารณาจากเลขประจําตัวผูส้ มัครเลือกสรรก่อนเป็ นผูท้ ี.ได้ลาํ ดับที.สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื;อและการขึน[ บัญชีรายชื;อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จะประกาศรายชื.อผูผ้ ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ภายในวัน ที. ๑๓ ธัน วาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนเบญจมราชู ทิศ ราชบุ รี และทางเว็บไซด์ www.ben.ac.th
โดยบัญชีรายชื.อดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิกหรื อสิEนผลไปเมื.อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี
๙. การจ้างและการจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้าง ตามที.โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กําหนด
จึงประกาศให้ทราบทัว. กัน
ประกาศ ณ วันที. ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมศักดิm ฉันทานุรักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

