
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ระจ าส านักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

................................................................  
      ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

๑. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
          ๑.๑ ชื่อต ำแหน่ง  
                    - ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน ๑ อัตรา 

๑.๒ ค่ำตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท  

๑.๓ สถำนที่ปฏิบัติงำน  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
๑.๔ ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   

- ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานการเงิน สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๕ คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
 ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางโรงเรียนราชวินิบางเขน            

เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
                    (๑) มีสัญชาติไทย 
                    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข      
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 (๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด    

ในกฎ ก.ค.ศ. 
                    (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ห รื อตามกฎหมาย อ่ืน  หรื อถู กสั่ ง พัก  หรื อ เ พิกถอนใบอนุญาตประกอบวิ ช าชีพตามหลั ก เกณฑ์ 
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
 
 



 

-๒- 
 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของรัฐ 
           ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   (๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ าปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
   (๒) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

๓. กำรรับสมัคร 
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล        
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (เว้นวันหยุดราชการ) 
          ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                  (๑)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา      จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๒)  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา        จ านวน ๑ ฉบับ 

(๓)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด ๑.๕ X ๒”    
                          ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย     จ านวน ๒ ใบ   
  (๔)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา      จ านวน ๑ ฉบับ 

(๕)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งใน ๔ ประเภท  
     ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสือรับรองสิทธิหนังสือ     
     อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฉบับจริง พร้อมส าเนา   จ านวน ๑ ฉบับ 
(๖)  ใบรับรองแพทย์ ที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย   จ านวน ๑ ฉบับ 

  (๗)  เอกสารผู้ค้ าประกัน (ส าเนาทะเบียนบ้าน , ส าเนาบัตรประชาชน ,  
                          หนังสือรับรองเงินเดือน)      จ านวน ๑ ชุด 

(๘)  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   
             ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมส าเนา    จ านวน ๑ ฉบับ 



 

-๓- 
 

 ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบ   
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  

๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
           โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ภายในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕        
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน และเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก  
      สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันศุกร์ที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(๑๐๐) 
หมำยเหตุ 

วันศุกร์ที ่๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕   
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   

สอบ 
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบปฏิบัติ 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

 
หมำยเหตุ  การปรับเปลี่ยนเวลาในการสอบเป็นไปตามความเหมาะสมของจ านวนผู้สมัครสอบ 
 
๖. เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขในกำรท ำสัญญำจ้ำง 

๖.๑ เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนแต่ละสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ 

ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๖.๒ เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง 

             จะท าสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ และได้คะแนนสูงสุด หากคะแนนรวมเท่ากัน     
จะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ได้  
เลขที่ประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๖.๓ ระยะเวลาการจ้าง 
             วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (จะท าการต่อสัญญาจ้างเมื่อผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 



 

-๔- 
 

๗. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในจันทรท์ี ่๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน และเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th 
 

๘. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
           โรงเรียนจะด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน  
ในวันศุกร์ที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                   ทั้งนี ้ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้                           

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำส ำนักงำน  

กลุ่มบริหำรงบประมำณ  
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ลงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 

***************************************************** 
 

วัน/เดือน/ปี ก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

วันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัคร  
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

รับสมัคร  (ในวันและเวลาราชการ) 

วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สอบการคัดเลือก  

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท าสัญญาจ้าง  
 

 


