ประกาศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
-----------------------------------------------------------------ด้วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติร าชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลู ก จ้าง
ชั่ ว คราว ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล
จำนวน ๑ อัตรา
๒. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
๒.๑ ออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๒.๒ ออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
๒.๓ ออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗)
๒.๔ ออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (กสก.๒)
๒.๕ ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ(สกส.๓)
๒.๖ ออกหนังสือรับรองเวลาเรียน (กสก.๔)
๒.๗ ออกหนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติของผู้รับการศึกษา อผศ. (กสก.๗)
๒.๘ ออกหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
ของกระทรวงศึกษาธิการ (สปศ.จชต.๓)
๒.๙ ออกหลักฐานนักเรียนย้ายเข้า/นักเรียนย้ายออก
๒.๑๐ ออกหนังสือให้นักเรียนพักการเรียน
๒.๑๑ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. อัตราค่าจ้าง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลและประเมินผล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๔.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์
๔.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง........

-2๔.๑.๔ ไม่เป็นผู้พิการและมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้
ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติการจบ
หลักสูตรของสถานศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
๔.๒.๒ ความสามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel
และ PowerPoint
๔.๒.๓ สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop
๔.๒.๔ สามารถใช้โปรแกรมงานทะเบียนวัดผล SGS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.๒.๕ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการได้
๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร ๖ ชั้น ๑
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ในเวลาราชการ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ( https://www.benjamapn.ac.th) ทั้งนีเ้ พื่อเป็น
การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่อาศัยอยู่
ต่างจังหวัดหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัดยังไม่ครบ ๑๔ วัน สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเท่านั้น
๖. เอกสาร/หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เอกสารทุกรายการต้องมีฉบับจริง และสำเนาจำนวน ๑ ชุด
(รับรองสำเนาถูกต้อง)
๖.๑ เอกสารแสดงผลการศึกษา เช่น สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา และใบรายงานผล
การศึกษา ((Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัครพร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๑ รูป
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน แสดงว่าไม่เป็น
โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
/๖.๗ หลักฐานอื่นๆ..............

-3๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริง พร้อมสำเนา
จำนวน ๑ ชุด (เอกสารหรือหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
๗. การรับสมัคร
๗.๑ ผู้สมัครต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
ปัตตานี ( https://www.benjamapn.ac.th) ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
๗.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
(กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)
๗.๔ เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนมิได้
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้างป้อมยามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
และทางเว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี (https://www.benjamapn.ac.th)
๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จะทำการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานฝ่ายวิชาการ อาคารเรียน ๖
ชั้น ๑ (สถานที่คัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
๑๐. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล ๖ ชั้น ๑
๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ได้รับผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๑.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายงานตัว
และทำสัญญาจ้าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารเรียน ๖ ชั้น ๑
๑๑.๒ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๑.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายประสพ ชนามุยา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

