ประกาศโรงเรียนเทพลีลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ดวยโรงเรียนเทพลีลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง เปน
บุคลากรเสริมการเรียนการสอน จำนวน ๒ อัตรา อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และหลักเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราวคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําปฏิบัติหนาที่สอนและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ดังนี้
๑. ชื่อตำแหนง ขอบขายงานและรายละเอียดการจาง
๑.๑ ตําแหนงครูสอนภาษาญี่ปุน
๑.๑.๑ รายละเอียดการจาง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ภาษาญี่ปุนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
- อัตราคาตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๑.๑.๒ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชวยสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหนาที่ชวยงานดานการ
จัดการเรียนการสอน และชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะหวิจัย
เพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงามและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๒ ตําแหนงเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา
๑.๒.๑ รายละเอียดการจาง
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือ กพ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
- อัตราคาตอบแทน พิจารณาตามคุณวุฒิและงานที่รับผิดชอบ
๑.๒.๒ ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
ปฏิบัติงานชวยสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหนาที่ชวยงานดานการ
จัดการเรียนการสอน และชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย บริ ก ารติ ด ตั้ ง ใช
โสตทั ศ นู ป กรณ ต างๆ ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการตางๆ ตลอดจน การจัดหา
จัดทํา เก็บรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยเนนความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูสมัคร
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาตรีสาขาที่ระบุ (สําหรับตําแหนงที่ ๑.๑)
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (สําหรับตําแหนงที่ ๑.๑)
๒.๓ มีสัญชาติไทย

๒.๔ อายุไมต่ํากวา ๒๐ ป
๒.๕ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๖ ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟั่นเฟอน ไม
สมประกอบ หรือเปนโรคทีก่ ำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๗ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไมเปนผูเคยตองโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเวนแตโทษสาหรับความผิดที่ไดกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผูที่ผานการคัดเลือกในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง ที่กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพลีลา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ ๕ – ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. เวนวันหยุดราชการ
๓.๒ หลกั ฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง และสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (ตองไดรับอนุมัติจบหลักสูตรกอนวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย) อยางละ ๑ ชุด
(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไว
ไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป
(๖) ใบรับรองแพทยฉบับจริง ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(๗) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ฯลฯ
เอกสารหมายเลข (๑) – (๔) ใหนําฉบับจริงมาแสดง เอกสารฉบับสําเนาใหผูสมัครเขียน คํา
รับรองและลงชื่อกำกับทุกฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ ทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานใบสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปน โมฆะสาหรับผูนั้นและ
จะเรียกรองสิทธิประโยชนใดๆ จากโรงเรียนเทพลีลา มิได
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกและกําหนด วัน เวลา สถานที่
โรงเรียนเทพลีลาจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณเพื่อคัดเลือก ลูกจาง
ชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทพลีลา และทางเว็บไซด www.
tepleela.ac.th และกำหนดประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หองประชุมสํานักงาน
ผูอํานวยการ โรงเรียนเทพลีลา ตั้งแต เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป

๕. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
รายการ

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

๑. การสัมภาษณ
๒. การประเมินประสบการณ (แฟมพัฒนางาน + ปฏิบัติ)
รวมทั้งสิ้น

๖. เกณฑการตัดสิน
ผูสมัครจะตองผานการสอบสัมภาษณ/แฟมพัฒนางานที่ใชเฉพาะตําแหนง รอยละ ๗๐
๗. ประกาศผลการคดั เลือก
โรงเรียนเทพลีลา จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนเทพลีลา และทางเว็บไซด www. tepleela.ac.th โดยบัญชี รายชื่อดังกลาวให
เปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการสอบคัดเลือกครบ ๑ ป นับแตวันวันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแตวัน ประกาศรับ
สมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
๘. การรายงานตัวและทําสัญญาจาง
ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว และทำสัญญาจาง ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ สำนักงานกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนเทพลีลา
รายละเอียดการทําสัญญาจาง
๘.๑ ผูผานการคัดเลือกจะไดรับการจัดสัญญาจางตามลําดับที่เปนปๆ ไป โดยจะทำสัญญาจาง
และจะไมมีขอผูกพันที่จะนำไปสูการบรรจุหรือเปลี่ยนสถานภาพเปน ลูกจางประจำ/พนักงานราชการ/หรือ
ขาราชการ
๘.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก
เปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนครูอัตราจางรายเดือนครั้งแรก ใหมารายงานตัว จึงเปน
หนาทีข่ องผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการบัญชีผูผานการคัดเลือก
๘.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทําสัญญาจางตามกำหนด หากพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์และใหดําเนินการเลือกผูผานการคัดเลือก
ลําดับตอไปมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางตอไป จนกวาจะไดผูมาทําหนาที่ดังกลาวและถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๘.๔ การดําเนินการใดๆ หากพบปญหาหรือขอสงสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกและใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดทันที
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ลงชื่อ

(นายชาญชัย โรจนะ)
ผูอำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

สอบถามเพิ่มเติม : โรงเรียนเทพลีลา
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