
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

(โครงการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
                                                      

  ด้วยโรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น อาศัยอ านาจค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         
ที่  ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙                            
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

  ๑.  ต ำแหน่งและกลุ่มวิชำที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน ๑ อัตรำ 
       ต ำแหน่งบรรณำรักษ์   

     กลุ่มวิชำบรรณำรักษ์ ในสำขำวิชำเอกดังนี้ 
     (๑)  บรรณารักษ์ 
     (๒)  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
     (๓)  ห้องสมุดโรงเรียน 
     (๔)  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

  ๒.  อัตรำค่ำจ้ำงและระยะเวลำกำรจ้ำง 
       ๒.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
       ๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓0  กันยายน  ๒๕๖๒ 

  ๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
        ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        ๓.๒  เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ
ตรงตามคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัครเท่านั้น 
        ๓.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
        ๓.๔  สามารถท างานนอกเวลาราชการได้ 

  ๔.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์สมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่งาน
พัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ  เลขที่ ๓ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2561 เวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ในวันและ                    
เวลาราชการ  โทร. ๐ – ๒๒๒๒ – ๖๘๒๓     

  ๕.  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
       (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ 
ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จ านวน ๑ รูป 



๒ 
 

       (๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันปิดรับสมัคร
คัดเลือก พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
       (๓) บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
       (๔) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
       (๕) ใบรับรองแพทย์  ซึ่ งออกให้ ไม่ เกิน  ๑ เดือน และแสดงว่าไม่ เป็น โรคต้องห้ าม  
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบับ 
       (๖) หลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ใบส าคัญการสมรส 
พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๖.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
      ๖.๑  ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม 
      ๖.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ    
ส าหรับผู้นั้น 
  ๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ดังนี้ 
      โรงเรียนวัดราชบพิธ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ ๒3 ตุลาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ และ www.rb.ac.th   
 
  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 

วัน / เวลำ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป  

ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

๑๐๐ สัมภาษณ์และ/หรือ 
ปฏิบัติ 

 คะแนนรวมทั้งสิ้น ๑๐๐  

 
  ๙. วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ 
      โรงเรียนวัดราชบพิธ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (การสัมภาษณ์และปฏิบัติ  ๑๐๐ คะแนน) ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม                        
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา ห้องสมุดโรงเรียนวัดราชบพิธ รายงานตัวใน
เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 

  ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน 
        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
    

http://www.rb.ac.th/


๓ 
 

  ๑๑. กำรจัดล ำดับที่ 
        ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย 

  ๑๒. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
                 โรงเรียนวัดราชบพิธ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ และ www.rb.ac.th   

  ๑๓. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียน                   
วัดราชบพิธ ในวันศุกร์ที่  26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. 
 

   ประกาศ ณ วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

 
  (นายมนัส  ปิ่นนิกร) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 
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