ประกาศโรงเรียนเทพลีลา

เรื่อง รับสมืัครบุคคลเพ่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวืตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานักงาน
------------------------------------------ด้วยโรงเรีย นเทพลีลา จงหวดกรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรบสมครบุค คลเพื่อจดจ้าง เป็ น
ลูกจ้างช่วคราวตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานกงานวิชาการ จำนวน ๑ อตรา อาศยความตามหนงสือและคำส่งสานกงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ ส่ง ณ วนที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบติ
ราชการแทนเกี่ยวกบลูกจ้างช่วคราว และหลกเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่วคราวคณะกรรมการ
การศึก ษาข้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรี ยนเทพลี ลาจึงประกาศรบสม ครคดเลื อ กบุ ค คลเพื่ อจ้ างเป็ น ลูก จ้า ง
ช่วคราวตาแหน่งเจ้าหน้าที่สานกงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดดงนี้
ื
๑. ชอ่ ตำแหน่ง ขอบข่ายงานและรายละเอืียดการจื้าง
๑.๑ ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราวืปฏิบัติหน้าที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
- อตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
๒. คืุณสมบัตทิ ืั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมืัคร
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาข้นต่าระดบ ปวช. ทุกสาขา
๒.๒ มีสญชาติไทย
๒.๓ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็ นผู้เคยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษสาหรบความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรฐ
๓. การรับสมืัคร
๓.๑ วนเวลาและสถานที่รบสมคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมครยื่นใบสมครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพลีลา
แขวงหวหมาก เขตบางกะปิ จงหวดกรุงเทพมหานคร ต้งแต่วนที่ ๑๖ – ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๐๐ น. เว้นวนหยุดราชการ
๓.๒ หลกฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมคร
(๑) สาเนาปริญญาบตร หรือหนงสือรบรองคุณวุฒิฉบบจริง และสาเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (ต้องได้รบอนุมติจบหลกสูตรก่อนวนที่เปิดรบสมครวนสุดท้าย) อย่างละ ๑ ชุด
(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบบ
(๓) สำเนาบตรประชาชน จานวน ๑ ฉบบ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบบ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
(๖) ใบรบรองแพทย์ฉบบจริง ซึง่ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(๗) สำเนาหลกฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ฯลฯ
เอกสารหมายเลข (๑) – (๔) ให้นาฉบบจริงมาแสดงเอกสารฉบบสาเนาให้ผู้สมครเขียนคารบรอง
และลงชื่อกำกบทุกฉบบ
๓.๓ เงื่อนไขการรบสมคร
ผู้สมครจะต้องรบผิดชอบในการตรวจสอบและรบรองตนเองว่า เป็นผู้มคี ุณสมบติ ท่วไปและ
คุณสมบติเฉพาะสาหรบตาแหน่งตรงตามประกาศรบสมครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคร
พร้อมท้งยื่นหลกฐานใบสมครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอนเกิดจากผู้สมคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมคร อนมีผลทาให้ผู้สมครไม่มีสิทธิสมครตามประกาศรบ
สมครดงกล่าว ให้ถือว่าการรบสมครและการได้เข้ารบการคดเลือกคร้งนี้เป็น โมฆะสาหรบผู้น้นและจะเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนเทพลีลา มิได้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มืีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพ่อคืัดเลอกและกาหนด วัน เวลา สถานที่
โรงเรี ย นเทพลี ล าจะประกาศรายช ื่อ ผู้ มี ส ิท ธิเข้ารบการส มภาษณ ์เพ ื่อคดเลื อ ก ลู กจ้าง
ช่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สานกงาน ในวนที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทพลีลา และทางเว็บไซด์
www. tepleela.ac.th และกำหนดประเมิน สมรรถนะ ในวนที่ ๓๐ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้ องประช ุม
สานกงานผู้อานวยการ โรงเรียนเทพลีลา ต้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑื์และวืิธีการคืัดเลอก ดังนี้
รายการ
๑. การสมภาษณ์
๒. การประเมินประสบการณ์ (แฟ้มพฒนางาน + ปฏิบติ)
รวมทั้งสิน้

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

๖. เกณฑื์การตัดสิน
ผู้สมครจะต้องผ่านการสอบสมภาษณ์/แฟ้มพฒนางานที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ร้อยละ ๖๐
๗. ประกาศผลการคืัดเลอก
โรงเรียนเทพลีลา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รบการคดเลือกภายในวนที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทพลีลา และทางเว็บไซด์ www. tepleela.ac.th โดยบญชี รายชื่อดงกล่าวให้
เป็นอนยกเลิกหรื อสิ้นผลไปเมื่อการสอบคดเลือ กครบ ๑ ปี นบแต่วนวนที่ขึ้นบญชี หรือนบแต่ วน ประกาศรบ
สมครในตาแหน่งที่มีลกษณะงานเดียวกนนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๘. การรายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
ผู้ได้รบการคดเลื อ กมารายงานต ว และทำส ญญาจ้าง ในว นที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สำนกงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพลีลา
รายละเอียดการทาสัญญาจ้าง
๘.๑ ผู้ผ่านการคดเลือกจะได้รบการจดสญญาจ้างตามลาดบที่เป็นปีๆ ไป โดยจะทำสญญาจ้าง
และจะไม่มีข้อผูกพนที่จะนำไปสู่การบรรจุห รือเปลี่ ยนสถานภาพเป็น ลูกจ้างประจำ/พนกงานราชการ/หรือ
ข้าราชการ
๘.๒ การจดทาสญญาจ้างคร้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบญชีผู้ผ่านการคดเลือก
เป็ น หน งสือ เรียกตวผ ู้มีสิ ทธิ์มาจ ดทาส ญญาจ้าง ให้ มารายงานตว จึงเป็ น หน้ าที่ของผู้ สมืัค รที่ต้อ งรับทราบ
ประกาศรายชื่อและการบัญชีผู้ผ่านการคืัดเลอก
๘.๓ ผู้ได้รบการจดทาสญญาจ้างเป็นบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ต้องไปรายงานตวเพื่อ
จดทาสญญาจ้างตามกำหนด หากพ้นเวลาดงกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และให้ดาเนินการเลือกผู้ผ่านการคดเลือก
ลาดบต่อ ไปมารายงานต วเพ ื่อทาสญญาจ้างต่อ ไป จนกว่าจะได้ผู้ มาทาหน้าที่ดงกล่ าวและถูกยกเลิ กประกาศ
รายชื่อและการขึน้ บญชีผู้ผ่านการคดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๘.๔ การดาเนิ นการใดๆ หากพบปัญหาหรือข้อสงส ยให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการคดเลือกและให้ถอื เป็นข้อยุติสิ้นสุดทนที
ประกาศ ณ วนที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ
(นายไพรช สงวนไพรดอน)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา
รกษาราชการแทน ผู้อานวยการโรงเรียนเทพลีลา
สอบถามเพิ่มเติม : โรงเรียนเทพลีลา
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ๐๒-๓๑๘-๐๖๒๕ ต่อ ๑๒๕ โทรศพท์เคลือ่ นที่ ๐๙๕-๖๓๐-๕๕๑๗

