ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2563
................................................................................
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP)
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ 29/2546 ลงวั น ที่ 8
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้ างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือก ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ที่จัดจ้างด้วยเงินระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
คุณสมบัติทั่วไปสาหรับตาแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือการสอนคณิตศาสตร์
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ากว่า 22 ปี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง)
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
(11) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564
ค่าจ้าง กรณีจบหลักสูตร 4 ปี อัตรา 15,050 บาท/เดือน
กรณีจบหลักสูตร 5 ปี อัตรา 15,800 บาท/เดือน
2. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไปสาหรับตาแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา
(2) มีสัญชาติไทย
(3) อายุไม่ต่ากว่า 22 ปี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนใน
ระยะติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุรา
เรื้อรัง)
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
(11) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564
ค่าจ้าง รายเดือน เดือนละ 9,000 บาท
การรับสมัคร
1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โทร. 0-7544-7004 ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30
- 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานแสดงประสบการณ์หรือแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี)
(6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีสมัครตาแหน่งครูผู้สอน)
3. สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องสะเต็มศึกษา (STEM)
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

