
 
 

ประกาศโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   

ต าแหน่งยามรักษาการณ์        
* * * * * * * * * * 

         ด้วย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ต าแหน่งยามรักษาการณ ์ จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ต าแหน่งที่จะรับสมัคร 

1.1 ชื่อต าแหน่ง ยามรักษาการณ์  จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ก ากับดูแล และอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนท่ีมาเรียนในตอนเช้า บริเวณทางเข้า
ประตูโรงเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. ก ากับดูแล ตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้มาติดต่อราชการและผู้ปกครองนักเรียน
ท่ีมารับนักเรียนตอนเลิกเรียนให้จอดในบริเวณท่ีก าหนด 

 3. ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรยามในเวลากลางวันต้ังแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. เพื่อรักษา  
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.2 ระยะเวลาการจ้าง 
 ต้ังแต่วันท าสัญญาจ้าง 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ระหว่างอายุสัญญา

จ้าง หากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ค่าเฉล่ียต่ ากว่าระดับดี สัญญาจ้างเป็นอันส้ินสุด และจะต่อสัญญา
จ้างปีต่อปีหากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

2.1.เพศชาย สัญชาติไทย 
2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 55 ปี 
2.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
2.4 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.7 ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

3. การรับสมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร   
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
ขอติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี  21   ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800   
โทร. 0-2585-2901 ต่อ 112   ต้ังแต่วันท่ี 6 – 30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ 

 
 



3.2 เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร 
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1X1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจ านวน 1 รูป 
2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ 
3. ส าเนาใบประกาศนียบัตร ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
6. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
7. เอกสารตามข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วยในวันสมัคร และส าเนาหลักฐานทุก

ฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับ 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน ์
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธกีารประเมินตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด ซึ่ง
จะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะท่ีจะประเมนิมดัีงนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. กลุ่มความสามารถและความถนัดเฉพาะต าแหน่ง 50 การปฏิบัติ 
2. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหรือคุณลักษณะอื่นๆซึ่งจ าเป็น

ต่อการปฏบิัติงาน 
50  

 100  
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 ต้องได้คะแนนการทดสอบสมรรถนะท่ี 1 และ 2 รวมคะแนนทดสอบท้ัง 2 สมรรถนะและไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50  
7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อ 
 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ และทาง 
www.silacharn.ac.th ส าหรับการจัดล าดับท่ีจะจัดล าดับท่ีจากผู้ผ่านเกณฑ์ท่ีมีคะแนนรวมจากมากไปน้อย 
หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนในกลุ่มความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง สูงกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
หากเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยโรงเรียนจะขึ้นบัญชีผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี  
8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 การจัดจ้างจะเป็นตามล าดับท่ีตามประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โดยผู้ได้รับ
การคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ยามรักษาการณ์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
 

            ประกาศ ณ วันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
      (นางพาช่ืน    องค์วรรณดี) 
             ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 

http://www.silacharn.ac.th/

