ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ 2559
------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นบุคลากรเสริมการเรียนการสอน จานวน 1 อัตรา งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง
โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง ขอบข่ายงานและรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง บุคลากรเสริมการเรียนการสอน จานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานช่วยสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่ช่วยงานด้านการ
จัดการเรียนการสอน และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย
เพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 รายละเอียดการจ้าง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,140 บาท/เดือน (อัตราค่าจ้าง 9,440 บาท ค่าครองชีพ
1,700 บาท และค่าประกันสังคมร้อยละ 5 ต่อเดือน)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาตรีสาขาที่ระบุ
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคม อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 –
16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง และสาเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ต้องได้รับอนุมัติจบหลักสูตรก่อนวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) อย่างละ 1 ชุด
(2) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
(6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ฯลฯ
เอกสารหมายเลข (1) – (4) ให้นาฉบับจริงมาแสดง เอกสารฉบับสาเนาให้ผู้สมัครเขียน
คารับรองและลงชื่อกากับทุกฉบับ
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้สมัครสอบไม่
มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมมิได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและกาหนด วัน เวลา สถานที่
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
และทางเว็บไซด์ www.nongsua.ac.th และกาหนดประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมวิหารคุณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
รายการ

คะแนนเต็ม

1. การสัมภาษณ์

50

2. การประเมินประสบการณ์ (แฟ้มพัฒนางาน)

50

รวมทั้งสิ้น

100

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์/แฟ้มพัฒนางานที่ใช้เฉพาะตาแหน่งร้อยละ 60
7. ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และทางเว็บไซด์ www.nongsua.ac.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการสอบคัดเลือกครบ 1 ปี นับแต่วันวันที่ขึ้นบัญชี หรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การรายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
รายละเอียดการทาสัญญาจ้าง
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดสัญญาจ้างตามลาดับที่เป็นปีๆ ไป โดยจะทาสัญญาจ้าง
ต่อเมื่อได้รับการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น และจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือเปลี่ยนสถานภาพเป็น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/หรือข้าราชการ
8.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนครั้งแรก ให้มารายงานตัว จึงเป็น
หน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด หากพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และให้ดาเนินการเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก
ลาดับต่อไปมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างต่อไป จนกว่าจะได้ผู้มาทาหน้าที่ดังกล่าวและถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
8.4 การดาเนินการใดๆ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกและให้ถือเป็นข้อยุตสิ้นสุดทันที
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลงชื่อ
(นางอัญชลี เกตุบารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

ปฏิทินดาเนินการคัดเลือกบุคลากรเสริมการเรียนการสอน งบ อบจ.ปทุมธานี
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ที่
วัน เวลา ดาเนินการ
1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ขั้นตอนการดาเนินการ
ประกาศรับสมัคร

2

วันที่ 13 – 25 พฤศจิกายน 2558

รับสมัคร

3

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก

4

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ประเมินสมรรถนะ

5

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 15.30 น.

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

6

ผู้ดาเนินการ/สถานที่
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมและ
ประกาศทางเว็บไซด์โรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์
นายจักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม
ประกาศทาง www.nongsua.ac.th
คณะกรรมการประเมินฯ
ณ ห้องประชุมวิหารคุณ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และ

www.nongsua.ac.th
ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

สอบถามเพิ่มเติม : นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 02-549-1124 ต่อ 12
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-669-9713

