
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

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

ต าแหน่ง นักการภารโรง อาศัยค าสั่ งส านักงานคะะกรรมการการศกกาาัันนพืนนาาน ที่  29/2546 สั่ ง ะ           
วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว         
จกงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนีน  

1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง 
      1.1  ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานัับรถยนต์   จ านวน  1  อัตรา  
             ค่าตอบแทน  9,000 บาท/เดือน  
      1.2  ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักการภารโรง   จ านวน  1  อัตรา  

   ค่าตอบแทน  8,500 บาท/เดือน  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     2.1 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  1) ปฏิบัติหน้าที่พนักงานัับรถยนต์ตามวันและเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
  2) จัดท ารายงานการใช้รถยนต์ในการไปราชการไว้เป็นหลักาานด้วยทุกครันง 
  3) ดูแล รักาารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกระ์และเครื่องใช้ต่างๆ ัองรถยนต์ 
              ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา 
  4) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     2.2 ต าแหน่ง นักการภารโรง 
  1) ปฏิบัติงานท าความสะอาดอาคารเรียน ดูแล บ ารุงรักาา ซ่อมแซม อุปกระ์ 
               ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2) ดูแลท าความสะอาดเก็บกวาดัยะ เศากิ่งไม้และใบไม้บริเวะโรงเรียน 
  3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     3.1 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  1) เพศชาย สัญชาติไทย อายุตันงแต่ 25 – 45 ปี บริบูระ์ ผ่านการเกะฑ์ทหารแล้ว 
  2) มีวุฒิการศกกาาไม่ต่ ากว่าชันนมัธยมศกกาาปีที่ 3 
  3) มีใบอนุญาตัับัี่รถยนต์ ถ้ามีใบอนุญาตัับัี่รถยนต์สาธาระะจะพิจาระาเป็นพิเศา 
  4) มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการัับรถยนต์ 
  5) มีความประพฤติเรียบร้อย อดทน ตรงต่อเวลา ใฝ่ศกกาาพัฒนาความรู้ความสามารถ 



  6) เป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ 
  7) มีสุัภาพร่างกายแั็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  8) ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิะ ไม่เสพสารที่เป็นพิาต่อจิตประสาท ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทา 

     3.2 ต าแหน่ง นักการภารโรง 
  1)  เพศชายอายุระหว่าง 20 - 55 ปี มีความรู้ ความสามารถและความช านาญทางงานช่างทั่วไป 
                ที่จะซ่อม ดูแลรักาาวัสดุครุภัะฑ์ได้ถ้ามีความสามารถในด้านไฟฟ้าจะได้รับพิจาระาเป็นกระีพิเศา 
  2)  จบการศกกาาระดับประถมศกกาาปีที่ 6 ักนนไป   
  3)  สามารถนอนเวรกลางคืน รักาาสินทรัพย์ัองทางราชการ ตลอดจนถกงวันรุ่งเช้าัองวันใหม่ 
  4)  ความรับผิดชอบ ัยัน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน ไม่ท้อแท้ต่ออาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 
  5)  มีสุัภาพร่างกายสมบูระ์แั็งแรง มีความประพฤติเรียบร้อย 
  6) ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิะ ไม่เสพสารที่เป็นพิาต่อจิตประสาท ไม่ค้า ไม่เสพสิ่งเสพติดให้โทา 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร     
ผู้ประสงค์จะสมัครเั้ารับการคัดเลือก ให้ัอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอ านวยการ 

อาคาร 1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ตันงแต่วันที่ 15 – 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563       
เวลา 08.30 -16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร  
 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 หลักาานการผ่านการเกะฑ์ทหาร    จ านวน  1  ฉบับ 
 5.5 รูปถ่ายันาด 1 x 1.5 นินว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  2  รูป 
 5.6 หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์  
                ซก่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน    จ านวน  1  ฉบับ 
 5.7 ส าเนาหลักาานอื่น ๆ (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ 
 5.8 ค่าสมัครสอบ        จ านวน 100 บาท 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เั้ารับการคัดเลือกวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ตันงแต่เวลา 16.30 น.                              
ะ ห้องบริหารกลุ่มงานอ านวยการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม วิทยาคม และเว็บไซต์ www.wpk.ac.th 

7. วันคัดเลือก 
 คัดเลือกวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ตันงแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป โดยวิธีสัมภาาะ์ และ   
สอบภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 

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


8. วิธีการคัดเลือก 
 8.1 สอบสัมภาาะ์ จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะจัดจ้างจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศกกาา และประวัติการท างานัองผู้สมัคร และสัมภาาะ์หรือทดลองเพ่ือพิจาระาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ 
เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการะ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมะ์ ทัศนคติ การปรับตัวเั้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมทันงสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
 8.2 สอบภาคปฏิบัติ   

9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้รับคะแนนรวมทันงสินนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจาก ผู้ได้คะแนน
สูงลงมาตามล าดับ ในกระีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติงานมากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

10. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ตามล าดับ ในวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  ะ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และ เว็บไซต์ www.wpk.ac.th  

11. การจัดท าสัญญาจ้าง 
            ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ะ ห้องอ านวยการ อาคาร 1 โรงเรียน
เวียงป่าเป้าวิทยาคม ในวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น.  พร้อมกับเริ่มปฏิบัติงาน  

  ประกาศ   ะ   วันที่  8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

 
                                              (ลงชื่อ) 

                                                             (นายเอนก  ตาค า) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และต าแหน่ง นักการภารโรง 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
***************************************** 

  

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหต ุ
1 ประกาศรับสมัคร 8 - 14 กันยายน 2563   
2 รับสมัคร 15 - 21 กันยายน 2563 

08.00 - 16.00 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เั้ารับการคัดเลือก 21 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
4 สอบสัมภาาะ์และสอบภาคปฏิบัติ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 25 กันยายน 2563  
6 ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว 

พร้อมจัดท าสัญญาจ้าง 
1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. 

7 เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


