ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่เป็นครูผู้สอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
............................................................
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์จะรับบุคคล
เพื่อจ้างเป็น ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 29/2546 ลงวันที่ 16 เมษายน 2553 เพื่อมอบอานาจปฏิบัติราชการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่จัดจ้างด้วยเงินรายได้ สถานศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
จานวน 1 อัตรา
ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็ น ผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุ ข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตามที่ ก าหนด
ในกฎก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี ส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ การประมวลผล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสื่อสารการศึก ษา โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออกให้
โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบวัน
สุดท้าย และต้องมีอายุใช้ได้ในวันที่มารายงานตัว
2.4 ไม่ เ ป็ น พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณร ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ สร 0904/ว 9 ลงวั น ที่ 17
พฤศจิกายน 2510
3. ค่าจ้าง
3.1 กรณีจบหลักสูตร 4 ปี ค่าจ้าง 15,050 บาท/เดือน
3.2 กรณีจบหลักสูตร 5 ปี ค่าจ้าง 15,800 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ สิงหาคม 2563 – เมษายน 2564
5. การรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลการสอบ
5.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จ ะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องประชาสัมพันธ์
โทร. 0-7544-7004-5 ในระหว่ า งวั น ที่ 3 สิ ง หาคม – 7 สิ ง หาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการ (วันหยุดราชการสมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์)
5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวน อย่างละ 1 ฉบับ
3) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
4) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
6) หลักฐานแสดงประสบการณ์หรือแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)

5.3. สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสะเต็มศึกษา
สอบข้อเขียน/และสอบทดลองสอน เวลา 09.00 น. – 11.30 น.
สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
5.4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

