ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ผ้ดู ูแลระบบ IT ปีการศึกษา 2563
................................................................................
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT ที่จัดจ้างด้วยเงิน
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ IT
คุณสมบัติทั่วไปสาหรับตาแหน่ง
(1) เพศชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันที่สมัคร)
(3) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทาง
คอมพิวเตอร์
(4) มีสัญชาติไทย
(5) มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์
(6) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Network
(7) มีความรู้เกี่ยวกับระบบ เซิร์ฟเวอร์
(8) มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การแก้ไขและซ่อมบารุง
(9) มีความรู้เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด/มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(10) มีประสบการณ์การทางานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ถ้ามี)
(11) มีความกระตือรือร้นในการทางาน
(12) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(13) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 (โรคเรื้อนในระยะติดต่อวัณ
โรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง)
(14) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(15) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้น แต่เป็น โทษส าหรับ ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(16) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
(17) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานอื่นๆ
(18) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นๆ
(19) เป็น ผู้ที่ป ฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ได้ อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
(20) เป็ น ผู้ บุ ค ลิ ก ภาพดี มีค วามสามารถในการติด ต่อ ประสานงาน และมี ความพร้อ มในการ
ให้บริการแนะนาช่วยเหลือครูและนักเรียน
(21) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน และตรงต่อเวลา

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ มีนาคม 2564 - เมษายน 2564
ค่าจ้าง รายเดือน เดือนละ 15,000 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. 0-7580-9579 ต่อ 0 ในระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 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) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือก
เพศชาย) จานวน 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐ 1 ฉบับ
3. สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ณ ห้องประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (421) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4. ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก ภายในวั น พุ ธ ที่ 17 กุ มภาพั นธ์ 2564 ณ ห้ อ งประชาสั ม พั น ธ์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

