ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป
................................................................
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่สานักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 ชื่อตำแหน่ง
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป จานวน 1 อัตรา
1.2 ค่ำตอบแทน 9,000 บาท
1.3 สถำนที่ปฏิบัติงำน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนราชวินิตบางเขน
1.4 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ งานธุร การ งานสารบรรณโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ งของโรงเรี ยน
ราชวินิตบางเขน มีความชานาญด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน กลุ่มบริหำรทั่วไป
ได้รับวุฒิปริญญาบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิชาหรือ
ทางโรงเรียนราชวินิตบางเขนเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
(3) ถ้าเป็นเพศชายและผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
(4) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจาคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดี
กระทาโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
(6) มีความชานาญด้านคอมพิวเตอร์

-23. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ รั บ ใบสมั ค ร และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
โรงเรียนราชวินิตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(2) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 X 2”
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่าย
จานวน 2 ใบ
(4) ใบรับรองแพทย์ ที่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) , ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 1 ฉบับ
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า พร้อมสาเนา
(7) เอกสารผู้ค้าประกัน (สาเนาทะเบียนบ้าน , สาเนาบัตรประชาชน ,
หนังสือรับรองเงินเดือน)
จานวน 1 ชุด
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้ อมทั้งยื่ น หลั กฐานในการสมั ครถูก ต้ อ งครบถ้ว น ในกรณีที่มีความผิ ด พลาดอั นเกิ ด จาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ส อบ ภายในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน และเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th

-35. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน
ราชวินิตบางเขน
วัน เวลำ

วิชำที่สอบ

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอบ
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ

คะแนนเต็ม
(100)

หมำยเหตุ

50
50

6. เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขในกำรทำสัญญำจ้ำง
6.1 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ60
6.2 เงื่อนไขในการทาสัญญาจ้าง
จะทาสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 6.1 และได้คะแนนสูงสุด
6.3 ระยะเวลาการจ้าง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในพุธที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน และเว็บไซต์โรงเรียน www.rvb.ac.th
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนจะดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

