
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

(โครงการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
                                                    

  ด้วยโรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ประสงค์จะ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (เหมาบริการ) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคนิคคอมพิวเตอร์                      
จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ดังนี้ 

๑. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
    ๑.๑  อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน  
    ๑.๒  ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่  ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓0 กันยายน  ๒๕๖๒  

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
    ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
     ๑)  มีสัญชาติไทย เพศชาย 

        ๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
     ๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     ๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  

     หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
     ระเบียบข้าราชการพลเรือน 

     ๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ 
     เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

     ๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
     ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด 
     ลหโุทษ 
๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

               หน่วยงานอื่นของรัฐ 
     ๘)  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
             ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.พ. และ ก.ค.ศ. รับรอง สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออ่ืน ๆ ได้ 
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    ๒.๓  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

 ๑) ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  
 ๒) ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ 
 ๓) ซ่อมบ ารุง ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 ๔) สามารถเดินสายแลน ติดตั้งและตั้งค่า IP Address ได ้
 ๕) ดูแลเครื่องโปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ และสามารถเดินสายสัญญาณได้ 
 ๖) สนับสนุนงานทางเทคโนโลยี และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อม 

เอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ ๓ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐  ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ในวันและเวลาราชการ โทร. ๐-๒๒๒๖-๓๐๗๑ ต่อ ๑๐๒ 

๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
    ๔.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ 

ไม่เกิน ๖ เดือน  นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 1 รูป  
    ๔.๒  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๔.๓  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๔.๔  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ฉบับ 

          ๔.๕  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จ านวน ๑ ฉบับ 

        ๔.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ใบส าคัญการสมรส
พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. เงื่อนไขการรับสมัคร 
         ๕.๑  ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม 

       ๕.๒  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
     โรงเรียนวัดราชบพิธ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที ่ ๒3 ตุลาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ และ www.rb.ac.th   
 
 
 

http://www.rb.ac.th/
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  ๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันพุธที ่ 2๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามตารางคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 24 ตุลาคม  
๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ภาค ก สอบข้อเขียน ๑๐๐  คะแนน 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับ 

         ต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
๕๐  คะแนน 

 

                         สถานทีส่อบ  ศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนวัดราชบพิธ    

  ๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
      ๘.๑  การสอบข้อเขียน 
      ๘.๒ การสอบสัมภาษณ์  พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ ความรอบรู้งานในหน้าที่ ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ปฏิภาณไหวพริบ 
ความอดทน และเสียสละ เจตคติการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ และการให้บริการที่ดี 

   ๙. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก โดยต้องได้คะแนนรวมไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 

  ๑๐. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
        โรงเรียนวัดราชบพิธ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ และทางเว็บไซต์โรงเรียน www.rb.ac.th และให้มารายงานตัวและท า
สัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ 26  ตุลาคม  ๒๕๖๑   

  ๑๑. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
        ๑.  การจัดท าสัญญาจ้างจะยึดถือประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว 
ผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งที่สอบได้ และให้มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่
ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก 
       ๒.  การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม และไม่ผ่านการประเมินตรวจรับจาก 
คณะกรรมการประเมิน (ตรวจรับ) ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

   ประกาศ  ณ  วันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
   
 
      (นายมนัส  ปิ่นนิกร) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ 


