ประกาศโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง
การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
๑.ชื่อ กลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ตาแหน่ง พนักงานราชการจานวน ๑ ตาแหน่ง
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียน
การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑.๓ รายละเอียดการจ้าง
- จานวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑ อัตรา
- ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
- สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๙
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของพนักงานราชการ
คุณสมบัติทั่วไป
- มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาตรีสาขาที่ระบุ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น
๓.การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียน
หนองเสือวิทยาคม อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐
– ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน
(ต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) พร้อมสาเนาเอกสารจานวน ๑ ชุด
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนาเอกสารจานวน ๑ ชุด
- บัตรประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน๑
ปี จานวน ๒ รูปหนังสือรับรองการผ่านงาน ฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
- สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ฯลฯ
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครให้ถูกต้องครบ
ถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆจากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมมิได้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กาหนด วัน เวลา สถานที่
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๒

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และทาง www.nongsua.ac.th และ
กาหนดการเลือกสรรในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิหารคุณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผูส้ มัครจะต้องได้รับการสอบคัดเลือกด้านความรู้ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การสัมภาษณ์
การประเมินประสบการณ์ (แฟ้มพัฒนางาน)
รวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม

วิธีการเลือกสรร

๕๐

สัมภาษณ์

๕๐

สัมภาษณ์/
สอบปฏิบัติ/
แฟ้มพัฒนางาน

๑๐๐

๖. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ที่ได้เป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และ
แฟ้มพัฒนางานที่ใช้เฉพาะตาแหน่งร้อยละ ๖๐ การตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรถือ
เป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๗. ประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรรได้ โดยเรียง
คะแนนตามลาดับที่ ในวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และทาง
www.nongsua.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี
นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
๘. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว เพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศ
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามลาดับที่ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทาสัญญาจ้าง
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมได้รับ
การจัดสรรในตาแหน่ง พนักงานราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ในวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ
(นางอัญชลี เกตุบารุง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

ปฏิทินดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ที่
วัน เวลา ดาเนินการ
๑ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ขั้นตอนการดาเนินการ
ประกาศรับสมัคร

๒ วันที่ ๑๕ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รับสมัคร
๓ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือก

๔ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเมินสมรรถนะ

๕ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

๖ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและ
เริ่มปฏิบัติงาน

ผู้ดาเนินการ/สถานที่
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมและประกาศ
ทางเว็บไซด์โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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 :
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ๐๒-๕๔๙-๑๑๒๔ ต่อ ๑๒
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๔-๘๙๔๒๖๕๙ (รองผู้อานวยการ บริหารงานบุคคล)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙๔-๖๖๙๙๗๑๓ (นางสาวพรสุดา ฮวบอินทร์)

