
 

 

ประกาศส านักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย 
เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ  

ต าแหน่ง ผู้ช่วยด าเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) 
------------------------------- 

ด้วยส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุง
แคนเบอร์รำ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวในต่ำงประเทศ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย
ด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำและวิชำกำร (เจ้ำหน้ำที่กำรศึกษำ) จ ำนวน 1 อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

1. รายละเอียดของต าแหน่ง 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยด าเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) 
 ค่าตอบแทน อัตรำเงินเดือนเริ่มต้น 3,768 ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อเดือน 
 ระยะเวลาการจ้าง  
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป 
 หน้าที่รับผิดชอบหลัก 
 งำนกำรดูแล จัดกำร ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน ให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรศึกษำ 

ควำมเป็นอยู่ และกำรเงิน รวมทั้งกำรจัดกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม หรือกำรดูงำนในต่ำงประเทศ ส ำหรับนักเรียน
ทุนของรัฐบำล นักเรียนทุนอ่ืน ๆ และบุคลำกรภำครัฐที่ลำศึกษำ ฝึกอบรม หรือดูงำนในต่ำงประเทศ 

 ลักษณะงานโดยสังเขป 
 - งำนให้ค ำปรึกษำและให้ควำมช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรเงิน และกำรด ำเนินชีวิต    

ในประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ส ำหรับนักเรียนทุนของรัฐบำลและบุคลำกรภำครัฐที่อยู่ในควำมดูแลของ
ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ ประสำนงำนกับสถำนศึกษำ สถำนพยำบำล 
สถำบันทำงกำรเงิน เจ้ำของทุนกำรศึกษำ นักเรียน และหน่วยงำนรำชกำรของไทยและออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 
หรือบคุคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทำงโทรศัพท์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือรำชกำร 

 - งำนงบประมำณ งำนบัญชี และงำนกำรเงิน ของนักเรียนทุนของรัฐบำล และงำนงบประมำณ 
งำนกำรเงิน งำนจัดซื้อจัดจ้ำงและงำนพัสด ุของส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย  

 -  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย   

2. คุณสมบัติ 
 - อำยุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 - พลเมืองออสเตรเลียหรือผู้มีถิ่นพ ำนักถำวรในประเทศออสเตรเลียอย่ำงถูกต้องตำม

กฎหมำย 
 - ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
 - มีควำมรู้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ โดยสำมำรถพูด อ่ำน และเขียนภำษำซึ่งใช้ใน

รำชกำรได้เป็นอย่ำงดี  
 
 

 

/ มีควำมสำมำรถ... 
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    -   มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมงำนต่ำง ๆ ได้แก่ Microsoft 
Office (Word Excel และ Powerpoint) อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ ได้แก่ Facebook 
Instragram 

 - มีควำมรับผิดชอบและกระตือรือร้นในกำรท ำงำน มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน มีวุฒิภำวะ
ทำงอำรมณ์ มีบุคลิกภำพและทัศนคติเชิงบวกในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร พร้อมทั้ง สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเหนือเวลำ
รำชกำร/นอกสถำนที่ และ/หรือค้ำงคืนต่ำงจังหวัดตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ 

 - หำกขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ของประเทศออสเตรเลียจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 

    -    มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณพิีเศษ 

3. การรับสมัคร  
 ผู้สนใจสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวในต่ำงประเทศ ต ำแหน่ง ผู้ช่วย

ด ำ เนิ นกำรด้ ำนกำรศึ กษำและวิ ช ำกำร  ( เ จ้ ำหน้ ำที่ ก ำรศึ กษำ )  สำมำรถขอรั บ ใบสมั คร ได้ ที่ 
http://www.ocsc.org.au/  หรือ oea@ocsc.org.au และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนประกอบกำรสมัคร 
ภายในวันศุกร์ที่  2 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.GMT+10:00 ทำงไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิกส์ 
oea@ocsc.org.au  โดยเขียนชื่อเรื่อง สมัครงำนต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำฝ่ำยกำรศึกษำ และเขียนรำยละเอียดเอกสำร
แนบทุกรำยกำร 

    ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องน ำใบสมัครและหลักฐำนประกอบกำรสมัครมำยื่นในวันที่มีกำรสอบข้อเขียน
และสอบสัมภำษณ ์  

4. หลักฐานประกอบการสมัคร 
 - ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ำยหน้ำตรง 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร 
 - ประวัติส่วนตัวและประวัติกำรท ำงำน 
 - ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือมีถิ่นพ ำนักถำวรในออสเตรเลียที่

ถูกต้องตำมกฎหมำย 
 - ส ำเนำแสดงผลกำรเรียน และส ำเนำปริญญำบัตรส ำหรับคุณวุฒิที่ใช้สมัคร 
 - ส ำเนำหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถทำงภำษำไทย ภำษำอังกฤษ เช่น ผลสอบ IELTS     

โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี เป็นต้น (ถ้ำมี) 
 -  หนังสือรับรองประวัติอำชญำกรรมจำกประเทศออสเตรเลีย 
    -    ใบรับรองสุขภำพ/ผลกำรตรวจสุขภำพ 
 - ส ำเนำใบขับขี่รถยนต์ประเทศออสเตรเลีย (ถ้ำม)ี 
    -    ส ำเนำหนังสือรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี) 
    -    ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
    ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ระบุค ำรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมลงชื่อก ำกับ   

5. วิธีการคัดเลือก 
 ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลียจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกเพ่ือ       

ท ำหน้ำที่คัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจำรณำจำกใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ    
ตรงตำมประกำศรับสมัคร และจะคัดเลือกโดยกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ เพ่ือประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ คุณสมบัติ ทัศนคติและบุคลิกภำพ ทักษะกำรใช้ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ และวัดควำม
เหมำะสมจำกประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์  บุคลิกภำพ อุปนิสัย ทัศนคติ ปฏิภำณไหวพริบ ฯลฯ            
ที่สอดคล้องกับต ำแหน่งงำน โดยคณะกรรมกำรฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีผลคะแนนสอบสูงสุด ทั้งนี้ กำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 / ในกรณี... 

http://www.ocsc.org.au/
mailto:oea@ocsc.org.au
mailto:oea@ocsc.org.au%20%20โดย


3/3 
 

 ในกรณีมีผู้สมัครไม่เกิน 1 รำย ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรพิจำรณำคัดเลือก โดยไม่ผูกมัดส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ที่จะต้องรับผู้สมัคร   
รำยเดียวดังกล่ำว 

6. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลียจะประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดย

เรียงตำมล ำดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่ำนจำกมำกไปน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกันให้เรียงล ำดับ
ตำมเลขประจ ำตัวสอบแข่งขันจำกน้อยไปมำก ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกดังกล่ำวมีอำยุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันประกำศขึ้นบัญชี 

7. ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย) 
กำรรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 2 กันยำยน 2565 
กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ 
กำรคัดเลือก 

ภำยในวันพุธที ่14 กันยำยน 2565 

กำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 
กันยำยน 2565 

กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
กำรรำยงำนตัวและเข้ำร่วมกิจกรรม 
ปฐมนิเทศ (ผู้ได้รับคัดเลือกต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง) 
กำรเริ่มปฏิบัติงำน 

ภำยในวันศุกร์ที่ 7 ตุลำคม 2565 
ระหว่ำงวันจันทร์ที่  10  – วันพุธที่ 12 
ตุลำคม 2565  
 
วันอังคำรที่ 1 พฤศจิกำยน 2565 

ทั้งนี้  ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลียจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
ก ำหนดกำรและสถำนที่สอบข้อเขียนและสัมภำษณ์ รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก และบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
โดยละเอียดทำงเว็บไซต์ http://www.ocsc.org.au/ ต่อไป  

ประกำศ ณ วันที่  3 สิงหำคม 2565 

 

(นำงปิยสุรำงค์ กุลจิตติประสิทธิ์) 
อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยกำรศึกษำ) 

ส ำนักงำนผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย 

http://www.ocsc.org.au/

