
 
                                                                      

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

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

                      ด้วยโรงเรียนบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ 
จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2551 โรงเรียนบ้านค่ย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ช่ือกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 1.2  ชื่อต าแหน่ง 
       ครูผู้สอน วชิาเอก สังคมศึกษา 
 1.3  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 

      (1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธ ี
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      (2)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      (3)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
      (4)  ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      (5)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม 

ตามศักยภาพ 
      (6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.4  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท/เดือน 
 1.5  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 1.6  ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ  
     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
            (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 



            (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
            (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
            (5)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
            (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดอาญา   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
            (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
            (8)  ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

    2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรอง และก าหนดให้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และมวีิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชา ตรงตาม 
ที่เปิดรับสมัคร  

 (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา 

กรณีผู้สมัครยืนยันว่าคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครแล้ว หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าขาดคุณสมบัติ 

3.  การรับสมัครสอบ 
    3.1  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร 
ด้วยตนเองได้ที่ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 4 โรงเรียนบ้านค่าย ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 08.30 - 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ)   
    3.2  ค่าธรรมเนียมสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบต าแหน่งละ 100 บาท ทั้งนี้เมื่อสมัคร
สอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
    3.3  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป 

(2)  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อุนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่รับสมัคร ฉบับจริง พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ  
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร 
          (3)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
          (4)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดย 
คุรสุภา จ านวน   1  ฉบับ   

(5)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วยในวันท าสัญญาจ้าง จ านวน 1 ฉบับ 



          (6)  หลักฐานอื่น เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  (ในกรณีท่ีหลักฐานในการสมัครไม่
ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
 3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า           
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา 
และการเลือกสรร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
และโรงเรียนบ้านค่ายจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้  และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและก าหนดวัน  เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

โรงเรียนบ้านค่าย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และก าหนดวัน  เวลา   
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  โรงเรียนบ้านค่าย และ เว็บไซต์โรงเรียน 
บ้านค่าย www.bankhai.ac.th  

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร     
โรงเรียนบ้านค่าย จะท าการเลือกสรร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 (1)  ภาค ก สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น.  
ตามหลักสูตร ดังนี้ 
 -  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 -  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 -  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
 -  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 -  นโยบายของรัฐบาล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ส านักงาน
เขตพ่ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 -  ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 
 -  ความสามารถทางด้านการสอน 
 -  ความรู้ด้านภาษาไทย 
 -  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน 
 -  ความรู้ทางด้านวิชาเอก 
 (2)  ภาค ข สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ แต่ละภาค  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค
ให้ดูคะแนนสอบข้อเขียน หากคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 

      

http://www.bankhai.ac.th/


7.  การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรร 
 โรงเรียนบ้านค่าย  จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ โรงเรียนบ้านค่าย และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านค่าย www.bankhai.ac.th โดยขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการเลือกสรร   
เป็นเวลา 2 ปี  นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 

8.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร ให้มารายตัว 
       (1)  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรร ตามวิชาเอก 
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง จ านวน 1 อัตรา ซึ่งผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในล าดับที่ 1 ของวิชาเอก  
ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านค่าย ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา 09.00 น. 
 (2)  การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีต าแหน่งว่างในวิชาเอกที่รับสมัคร โรงเรียนบ้านค่าย จะเรียกตัวเรียง
ตามล าดับที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 (3)  การยกเลิกผู้ได้รับการเลือกสรร 
  1. ผู้นั้นขอสละการแต่งตั้ง 
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด 
  3. ผู้นั้นไม่อาจมาท าสัญญาจ้างตามก าหนด 
  4. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนบ้านค่าย  
จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการลือกสรรในล าดับที่ 1 ของวิชาเอกสังคมศึกษา จะต้องมาท าสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนบ้านค่ายใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

 
 

(นายสุกิจ  โพธิ์ศิริกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย 
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ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
โรงเรียนบ้านค่าย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18                                                                         

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี 
1 ประกาศรับสมัคร  9 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2559 
2 ด าเนินการรับสมัคร  9 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2559 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 16 กุมภาพันธ์ 2559 
4 ด าเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์   20 กุมภาพันธ์ 2559 
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 23 กุมภาพันธ์ 2559 
6 รายงานตัวและท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน 24 กุมภาพันธ์ 2559 

 


