ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP
---------------------------------------ด้วย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความประสงค์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP ประจา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความตามหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบ
อานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 เพศชาย อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.2 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
2.3 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.4 สามารถไปค่ายต่างจังหวัดค้างคืน 2 - 3 วันได้
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.7 มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม รักงานบริการ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
3.1 ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้ว ยตนเอง ณ กลุ่ มบริหาร
งานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-277-0663 , 02-277-3690 ต่อ 134
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. เอกสำรที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา
4.2 ทะเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสาเนา
4.3 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
4.4 หนังสือรับรองการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล พร้อมสาเนา
(กรณีชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานที่ประกอบการรับสมัคร)
4.5 ใบรับรองแพทย์ที่ออกจากสถานพยาบาลมีอายุไม่เกิน 30 วัน
4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
5.7 หนังสือผ่านงาน (ถ้ามี)
5.8 ประวัติโดยย่อ/Resume (ถ้ามี)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 รูป

-25. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวัน พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ กลุ่มบริหาร
งานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และทางเว็บไซต์ http://www.surasak.ac.th
6. วิธีกำรคัดเลือก
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ ะดาเนินการคัดเลื อกโดยวิธีการทดสอบการปฏิบัติงานและการสอบ
สัมภาษณ์
7. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเพชรสุรศักดิ์ มนตรี อาคาร 2
ชั้น 1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
เวลำ
กำรคัดเลือก
คะแนนเต็ม
09.00 น. – 12.00 น. ทดสอบการปฏิบัติงาน
60
13.30 น. เป็นต้นไป
สัมภาษณ์
40
รวม
100
8. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชี กำรยกเลิกบัญชีกำรคัดเลือก และกำรทำสัญญำจ้ำง
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังคะแนน
เท่ากันให้เรียงตามเลขประจาตัวผู้สมัคร
8.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามลาดับตามในเงื่อนไขข้อ 8.1
ในวั น จั น ทร์ ที่ 3 ธั น วาคม 2561 ณ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล โรงเรี ย นสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี และทางเว็ บ ไซต์
http://www.surasak.ac.th ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
8.2.1 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
8.2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
8.3 การทาสั ญญาจ้ าง กาหนดการรายงานตัว และทาสั ญญาจ้างวัน พฤหั ส บดี ที่ 6 ธันวาคม
2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
9. กำรจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำง
9.1 ดาเนินการจ้ างผู้ ได้รับการคัดเลื อกเพื่อจ้างเป็นลู กจ้างชั่ว คราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ ยง
โครงการห้องเรียนพิเศษ GEP เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการ
จ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง
9.2 การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ
GEP จั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งกรณี ร ะหว่ า งปี ง บประมาณการจ้ า ง หากปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กาหนด
หรือขาดความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

กำหนดกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่งครูธุรกำร ปฏิบัติหน้ำที่ครูพี่เลี้ยงโครงกำรห้องเรียนพิเศษ GEP
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
-------------------------------------------------------------21 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ทดสอบการปฏิบัติงานและการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน

