
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว (ตำแหน่ง ครูผู้สอนแนะแนว) 

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

                        ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑   

ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา 

๒๕๖๔  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ 

ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานที่  ๒๙/๒๕๔๖   

สั ่ง ณ วันที ่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เร ื ่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี ่ยวกับลูกจ้างชั ่วคราว 

และเกณฑ์ว ิธ ีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั ่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ้ื นฐาน  

พ.ศ.๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนแนะแนว ดังนี้ 
 

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน   
๑.๑  ครูผู้สอนแนะแนว  จำนวน  ๑  อัตรา 
๑.๒  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

   บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
๒.๓  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่าง 
ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
๒.๔  มีสัญชาติไทย 
๒.๕  มีอายุ ๒๒ - ๔๐ ปี 
๒.๖  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๗  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน   
       ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน  
        อ่ืนของรัฐ  
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๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  
          เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๑๑ ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจ                 
และโรคติดต่ออ่ืนที่แพร่กระจายต่อผู้อ่ืน 

๓.  วัน  เวลา  และสถานรับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะลงสมัครสอบคัดเลือก  สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  www.rnp.ac.th   
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสอบคัดเลือก  (วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕) 
 ๕.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๒  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๓  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองที่คุรุสภาออกให้  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อ - สกุล  (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๗  ใบรับรองแพทย์ 

๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๖.๑  ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.rnp.ac.th 
 ๖.๒  ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ณ  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำและเว็บไซต์  www.rnp.ac.th   
๗.  วิธีการคัดเลือก  มีดังนี้ 
 ๘.๑  สอบปฏิบัติการสอน 
 ๘.๒  สอบสัมภาษณ์ 
๘.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเร ียนราชว ิน ิตบางแคปานขำ  จะดำเน ินการสอบปฏิบ ัต ิการสอน  และสอบสัมภาษณ์   
ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ   
แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร   
 
 
 
 
 

http://www.rnp.ac.th/
http://www.rnp.ac.th/
http://www.rnp.ac.th/
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๙.  การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้าง 
 ๙.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
  เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 ๙.๒  การทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอนแนะแนวครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว  ตามวัน  เวลาที่กำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๙.๓  ผู้ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอนแนะแนว  ต้องไปรายงานตัว   
ทำสัญญาจ้างตามกำหนด  หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว ่าสละสิทธิ ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า 
เป็นผู ้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  หรือมีความรู ้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู ้มีอำนาจ  
ในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง 
ใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

๑๐.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้   
       ไม่ว่ากรณีใด ๆ   

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

(นางบุษกร  วิเศษสมบัติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ     
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างแนะแนว 
ตามประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ  ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

............................................................................................................................. ...................................... 
๒ – ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕   รับสมัครผ่านระบบออนไลน์  www.rnp.ac.th 
๑๐   พฤษภาคม ๒๕๖๕    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๑   พฤษภาคม ๒๕๖๕    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
๑๒   พฤษภาคม ๒๕๖๕    ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๓   พฤษภาคม ๒๕๖๕    รายงานตัว  ทำสัญญาจ้าง  และเริ่มปฏิบัติงาน 
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