
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานคาย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 

------------------------------------------- 
ดวยโรงเรียนบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
1. ชื่อตําแหนง  และรายละเอียดการจาง 

1.1  ชื่อตําแหนง ลูกจางชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา 
      - ครูจางสอนวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)   จํานวน 1 อัตรา 
      - ครูจางสอนวิชา สังคมศึกษา     จํานวน 1 อตัรา 

 1.2  ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัต ิ
         - ปฏิบัติงานในตําแหนง ครูผูสอน วิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)   
 - ปฏิบัติงานในตําแหนง ครูผูสอน วิชา สังคมศึกษา 

1.3   คาจาง 15,000 บาท/เดือน 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมคัร 
          2.1. คุณสมบัติทั่วไป 

 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ  นับถึงวันสมัครวันสุดทาย 
 (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (4)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ 

จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ 

ในพรรคการเมือง 
 (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ   
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       2.2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

(1)  ครูสอนวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)   สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  
สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรหรือเทียบเทาขึ้นไป 

(2)  ครูสอนวิชา สังคมศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา 
(3)  มีความรูความสามารถการทําวิจัย และปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเปนอยางดี 
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3.  การรับสมัคร 
3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  

 ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเอง 
ไดท่ี หองบริหารงานบุคคล อาคาร 4 โรงเรียนบานคาย ระหวางวันที่ 2-10  เมษายน 2561 
เวลา 08.30 -16.30 น. (เวนวนัหยุดราชการ) 

3.2  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
(1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด  1.5 X 2 นิ้ว   

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป  (ใหเขียนชื่อ – สกุลหลังรูปดวย) 
  (2)  สําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน  1  ฉบับ 

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 
(4)  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ 

  (5)  หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคญัการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เปนตน  
พรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ  (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใชในการสมัครไมตรงกัน) 
4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 
ณ  โรงเรียนบานคาย และทางเว็บไซนของโรงเรียน www.bankhai.ac.th 
5.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
          (1)  การทดสอบการสอนวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)   50 คะแนน หรือ
วิชา สังคมศึกษา 50 คะแนน 
                    (2)  การคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ 50 คะแนน 
6.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 

การทดสอบการสอนวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) หรือวิชา สังคมศึกษา ดําเนินการ
คัดเลือก (สอบสัมภาษณ)  ในวันที ่18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองรวงขาว 
โรงเรียนบานคาย 
7.  การประกาศรายช่ือผูผานการคัดคัดเลือก 

โรงเรียนบานคายจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกตามลําดับคะแนน ภายในวันที่ 19 
เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานคาย และทางเว็บไซนของโรงเรียน ww.bankhai.ac.th 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

8.1 ผูผานการคัดเลือกลําดับที่ 1 ใหไปรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางในวันที่ 7  พฤษภาคม 
2561 ตั้งแตเวลา 08.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนบานคาย โดยสัญญาจางจะมีระยะเวลาตั้งแต 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไมผูกพันกับงบประมาณในปตอไป 

8.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผาน 
การคัดเลือกตามประกาศผูผานการคัดเลือกตามลําดับมาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว 
รายเดือนและใหมารายงานตัว ตามวันเวลา ที่ประกาศใหมารายงานตัว  จึงเปนหนาที่ของผูสมัคร 
ที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
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8.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทํา
สัญญาจาง ตามกําหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 

8.4 การจางลูกจางชั่วคราว ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
           8.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น 
จะคัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 (นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาย 
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กําหนดการคัดเลือกครูสอนวิชา การศึกษาคนควาดวยตนเอง(IS) และวิชา สังคมศึกษา     

โรงเรียนบานคาย 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

................................... 
 
  วันที ่  29 มนีาคม พ.ศ.2561 ประกาศรับสมัคร  
  วันที่    2-10 เมษายน พ.ศ.2561 รับสมัคร  
  วันที่   11   เมษายน พ.ศ.2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
  วันที่   18       เมษายน พ.ศ.2561 สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ    
  วันที่   19    เมษายน พ.ศ.2561 ประกาศผลการคัดเลือกรายงานตัว 
  วันที่    7      พฤษภาคม พ.ศ.2561 รายงานตัวทําสัญญาจาง เริ่มปฏิบัติงาน 
 
   

.......................................... 
 

 


