
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
                                                            ที ่๒๒๗  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาแนะแนว 

........................................................ 
 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
๑. ชื่อต ำแหน่ง  และรำยละเอียดกำรจ้ำง 
๑.๑ ชื่อต าแหน่งต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน  ๓  ต าแหน่ง ดังนี้ 

- ต าแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
วิชำภำษำอังกฤษ   จ านวน ๑ อัตรา 
วิชำคณิตศำสตร์    จ านวน ๑ อัตรา 
วิชำเแนะแนว   จ านวน ๑ อัตรา 
          ๑.๒ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

(๑) อัตราค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๑.๓ ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

                  (๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดเน้นของโรงเรียนราช
วินิตบางเขน 
  (๓)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานกลุ่มบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
          ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
                    (๑) มีสัญชาติไทย 
                    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



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

ในกฎ ก.ค.ศ. 
                    (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
ห รื อ ต า ม กฎ ห ม า ย อ่ื น  ห รื อ ถู ก สั่ ง พั ก  ห รื อ เ พิ ก ถ อน ใ บ อนุ ญ า ตป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ ต า มห ลั ก เ ก ณ ฑ์ 
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 

(๗) ไม่ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา 

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

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน  

ของรัฐ 
           ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   (๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ าปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาชาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวหรือสาขาที่เก่ียวข้อง  

   (๒) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
๓. กำรรับสมัคร 
          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ตั้งแตว่ันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ในวันและเวลา
ราชการ) 
          ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                   เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย)  

(๑) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน  ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จะต้องภายในก าหนดวัน
ปิดรับสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ (เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ าปริญญาตรี ตามวิชาเอกท่ีรับสมัคร) 
                    (๒) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 



                    (๓) บัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้รับสมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
                    (๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  
ขนาด ๑''× ๑.๕''   จ านวน ๒ รูป 
                    (๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 

(๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ      
                    (๗) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
           ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ    
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก  
     สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน  

วัน/เวลำ 
ต ำแหน่งที่
รับสมัคร 

หลักเกณฑ์คัดเลือก วิธีกำรประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ครูผู้สอน    
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 
 

๑. สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ข้อสอบแบบปรนัย  
(๙๐นาที) 

 

๖๐ 

๒. สอบสอน  
ผู้สมัครสอบสอนตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

สอบสอน 
(๓๐นาที) 

๓๐ 
 
 

๓. สอบสัมภาษณ์  สอบสัมภาษณ์ 
(๑๐ นาที) 

๑๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
หมำยเหตุ  - การปรับเปลี่ยนเวลาในการสอบเป็นไปตามความเหมาะสมของจ านวนผู้สมัครสอบ 
 
 



๖. เกณฑ์กำรตัดสินและเงื่อนไขในกำรท ำสัญญำจ้ำง 
๖.๑ เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนแต่ละสมรรถนะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และ 

ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
๖.๒ เงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง 

            จะท าสัญญาจ้างจากผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๖.๑ และได้คะแนนสูงสุด หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้
คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สู งกว่า หากได้ คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ ได้ 
เลขที่ประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๖.๓ ระยะเวลาการจ้าง 
 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จะท าการต่อสัญญาจ้างเมื่อผ่านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน) 
๗. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก  
 โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
 ๘. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่  ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน 
ราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   
                    ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ 
                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
                                        
      

(นายนิติกร  ระดม) 
ครูช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง วิชำเอก ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์และแนะแนว   
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

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

วัน/เดือน/ปี ก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร  

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓ รับสมัคร  (ในวันและเวลาราชการ) 

วันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  

วันที่  ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๓ สอบการคัดเลือก  

วันที่   ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก 

 

วันที่   ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ท าสัญญาจ้าง  
 
 
 
 


