
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี                 

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 
…………………………. 

 

 ด้วยโรงเรียน เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัด เลือกเป็นลูกจ้างชั่ วคราว                       
ต าแหน่งครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑   ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งครูผู้สอน 
 ๑.๒   กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 
 ๑.๓   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง  ดังนี้ 
   (๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   (๒) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   (๓) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (๔) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
   (๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกัน  พัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
   (๖)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๔  อัตราว่าง  จ านวน   ๓   อัตรา 
        ๑.๔.๑  ปริญญาตรี  สาขา วิชาเอกพลศึกษา 
        ๑.๔.๒  ปริญญาตรี  สาขา วิชาเอกสังคมศึกษา 
        ๑.๔.๓  ปริญญาตรี  สาขา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

                 สถานศึกษาที่จัดจ้าง  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 
 ๑.๕ ค่าตอบแทน  เดือนละ  ๑๕,๐๕๐   บาท 
 ๑.๖  ระยะเวลาการจ้าง     ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง  ถึงวันที่   ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖  เท่านั้น                                                             
                                                    ระยะอายุสัญญาจ้างหากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี             
                                                    (ปีงบประมาณ)  ได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับดี  สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด 
                             
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
          (๑)   มีสัญชาติไทย 
          (๒)   มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ป ี
    (๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔)   ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ  
                   (๕)   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (๗)   ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องน า
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  กฎ ก.พ.  ฉบับที่   ๓                          
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย            
 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        ๒.๒.๑ ต าแหน่งครูผู้สอน ในวิชาเอกพลศึกษา 
               ๑)  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.  หรือ ก.ค.เดิม  รับรอง
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู  สาขาวิชาเอกพลศึกษา  
                         ๒)  ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
                ๒.๒.๒ ต าแหน่งครูผู้สอน ในวิชาสาขาสังคมศึกษา 
                         ๑)  ได้รบัวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.  หรือ ก.ค.เดิม  รับรอง
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู  สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  
                         ๒)  ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   

      ๒.๒.๓ ต าแหน่งครูผู้สอน ในวิชาสาขาคณิตศาสตร์ 
                         ๑)  ได้รบัวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.  หรือ ก.ค.เดิม  รับรอง
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  
                         ๒)  ได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
 
๓.  การรับสมัคร  
 ๓.๑  วัน  เวลา  และสถานที่สมัคร 
           ผู้ ป ระส งค์ จ ะส มั ค ร   ข อและยื่ น ใบ ส มั ค รด้ ว ยตน เอ ง   ได้ ที่ ก ลุ่ ม บ ริ ห ารงาน บุ ค ค ล                         
อาคาร  ๑  ชั้น  ๑  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๔๖๕  ถึงวันที่  ๑๔  ตุลาคม  
๒๔๖๕   ในวันเวลาราชการ. 
 
 ๓.๒  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
          (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว  ซึ่งถ่ายไม่เกิน           
๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๑  รูป 



          (๒ ) ส า เน าปริญ ญ าบั ตรหรือระเบี ยนแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่ แสด งว่ า เป็ น ผู้                          
มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติจาก                    
ผู้มีอ านาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
                   (๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
         (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
         (๕)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
         (๖)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน  เช่น  ใบส าคัญการ
สมรส  ใบเปลี่ยน-นามสกุล  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
         (๗)  เอกสารตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)   ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร  และส าเนาหลักฐาน
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 
                ๓.๓  ค่าธรรมเนียมสอบ 
           ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
                ๓.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
   
๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ           
ภายในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  และทางเว็บไซด์  www.ben.ac.th  
 
๕.  ก าหนดวันเวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
วัน  เดือน  ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานที่ 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. 
 

การทดสอบตัวอย่างงาน 
การสอบสัมภาษณ์ 

๕๐ 
๕๐ 

ร.ร.เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 
ร.ร.เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 

 
๖.  หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งได้ รั บ การป ระ เมิ น สมรรถนะ ตา มวัน   เวล า  และสถานที่ ที่ ก าห นด                        
ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว    ต าแหน่งครูผู้สอน                             
ตามรายละเอียดดังนี้ 
  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ดังนี้ 

การทดสอบตัวอย่างงาน  ความรู้/ทักษะเฉพาะ(๕๐ คะแนน)  ให้ทดสอบด้วยสถานการณ์จ าลอง
การสอน การปฏิบัติงานที่มีความคล้ายคลึงหรือมีความเหมือนจริงกับสภาพการท างานจริง 

การสอบสัมภาษณ์  (๕๐  คะแนน)  โดยมีองค์ประกอบดังนี้   
๑. ประวัติ  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
๒. บุคลิกภาพ 
๓. ความรู้ 
๔. ท่วงทีวาจา  และเชาว์ปัญญา 
๕. เจตคติ 



๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  และได้คะแนนรวมทุกสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  หากได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะที่  ๑  เป็นผู้ที่ได้ล าดับสูงกว่า  หากได้คะแนนการประเมินสมรรถนะที่  ๑  
เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะที่  ๒  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณา
จากเลขประจ าตัวผู้สมัครเลือกสรรก่อนเป็นผู้ที่ได้ล าดับที่สูงกว่า 
 
๘.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  
ภายในวันที่  ๒๑  ตุลาคม   ๒๕๖๕   ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  และทางเว็บไซด์  www.ben.ac.th        
 
๙.  การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง  ตามท่ีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี  ก าหนด 
 
  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่      ๖     ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
        (นายนิวัตร  วงศ์วิลัย) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี 
 
 
  
 


