
 
 

ประกาศ  โรงเรียนเวียงปา่เป้าวิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

*************************************** 
        ด้วย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546            
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว           
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง 
        ชื่อต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จ านวน  1  อัตรา   
        ค่าตอบแทน  8,000 บาท / เดือน 

2. คุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้  
2.1  จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป   
2.2  มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบ  
       สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
2.3 เพศชายอายุระหว่าง 20 - 55 ป ี
2.4  มีความรู้ ความสามารถและความช านาญทางงานช่างทั่วไปที่จะซ่อม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้  
       ถ้ามีความสามารถในด้านไฟฟ้าจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
3.1 มีความช านาญเกี่ยวกับงานช่างพ้ืนฐานทั่วไป        
3.2 มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่     
3.3  มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ 
3.4  อุทิศตนทุ่มเทเวลาให้แก่ราชการ 
3.5  หวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ 
3.6  สามารถนอนเวรกลางคืน รักษาสินทรัพย์ของทางราชการ ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่ 
3.6  ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารที่เป็นพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทษ    

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร     
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ห้อง

อ านวยการ อาคาร 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2563 
เวลา 08.30 -16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร  
 5.1 ส าเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตร    จ านวน  1  ฉบับ 
  5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
 5.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
 5.4 หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร    จ านวน  1  ฉบับ 



 5.5 รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน 2 รูป 
 5.6 หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์  
                ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน    จ านวน 1 ฉบับ 
 5.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)     จ านวน 1 ฉบับ 
 5.8 ค่าสมัครสอบ      จ านวน 100 บาท 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่  30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.               
ณ ห้องบริหารกลุ่มงานอ านวยการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม วิทยาคม และเว็บไซต์ www.wpk.ac.th 

7.วันคัดเลือก 
 คัดเลือกวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป โดยวิธีสัมภาษณ์ และสอบ
ภาคปฏิบัติ 

8. วิธีการคัดเลือก 
 7.1 สอบสัมภาษณ์ จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะจัดจ้างจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการท างานของผู้สมัคร และสัมภาษณ์หรือทดลองเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
 7.2 สอบภาคปฏิบัติ   

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจาก ผู้ได้
คะแนนสูงลงมาตามล าดับ  ในกรณีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติงาน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

10.  การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูง
ลงมาตามล าดับ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนเวียงปา่เป้าวิทยาคม และ 
เว็บไซต์www.wpk.ac.th  

11. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ ห้องอ านวยการ อาคาร 1   
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมในวันที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 08.00 น.  พร้อมกับเริ่มปฏิบัติงาน  

  ประกาศ   ณ   วันที่  17 เดอืน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 
                                              (ลงชื่อ) 

                                                             (นายเอนก  ตาค า) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

 

http://www.wpk.ac.th/
http://www.wpk.ac.th/


ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

***************************************** 
  

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 17-23 สิงหาคม 2563   
2 รับสมัคร 24-30 สิงหาคม 2563 

08.00-16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 30 สิงหาคม 2563  เวลา 16.30 น. 
4 สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 31 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 31 สิงหาคม 2563  เวลา 16.30 น. 
6 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว 

พร้อมจัดท าสัญญาจ้าง 
1 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. 

7 เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. 
 

 

 

 


