
 
 

ประกาศ  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

*************************************** 
 ด้วยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 ต าแหน่ง ครูผู้สอน อาศัยค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน
กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 เรื่องการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ                 
รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง 
 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ  จ านวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน             
เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้  
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
       การศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551  และ  พ.ศ.2553 
2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       พ.ศ.2546 
2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน    
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม             

จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่  23 – 27  พฤษภาคม  2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัครสอบแข่งขัน  
4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขา 
      วิชาเอกหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาท่ีมีข้อความระบุว่า ''ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่าง 
      รอการอนุมัติ''  จ านวน 1 ฉบับ 
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
      จ านวน 2 รูป 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้ (ที่ยังไม่หมดอายุ) จ านวน 1 ฉบับ 
 



4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
4.6 หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน             
      6 เดือน นับถึงวันสมัคร ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน   จ านวน   1   ฉบับ    
4.7 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
4.8 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (เอกสารตามข้อ 1, 3, 4,6 และส าเนาหลักฐาน            
      ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
4.9 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  
      สอบแข่งขัน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562   เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม                    
      และ www.wpk.ac.th 

5. การยื่นใบสมัคร  
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  
       และครบถ้วน ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
5.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์  
      หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ 
      ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
5.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

6.  ค่าธรรมเนียม 
 6.1  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 100  บาท  
 6.2  เมื่อได้ประกาศรายชื่อให้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ      
                 เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการด าเนินการสอบแข่งขัน  
                 โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือให้มีสิทธิ์  
                 เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  
 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จะสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  
  
 
 



 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Portfolio)  โดยให้ผู้สมัครเตรียมผลงานมาในวันสอบด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบในการ พิจารณาดังนี้ 
             

สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธี  

การประเมิน 
หมายเหตุ 

ภาค ก การทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือ 
สาขาวิชาเอก  
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28 พฤษภาคม 2562    
 (เวลา 09.00น.) 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
อาคาร 1 

 

ภาค ข. การประเมินสมรรถนะ 
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
    1.1 ประวัติ ความรู้ความสามารถ  
    1.2 ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา 
    1.3 บุคลิกภาพ 
    1.4 เจตคต ิ
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ประเมินงาน 

28 พฤษภาคม 2562      
(หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
ภาค ก) 

ณ ห้องประชุมเล็ก  
อาคาร 1 

รวมคะแนน 100   
 

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครน าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างเดิมรับรองความถูกต้อง        
มาส่งในวันสอบด้วย 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ภาค ก. (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 8.2 ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ภาค ข. (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 8.3 ได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาค ข. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

8.4 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562    
เวลา 16.30 น.ตามล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม และ www.wpk.ac.th 
 



ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการประเมินผลงานและประสบการณ์
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกใหพิ้จารณาผลการสอบภาค ก. 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้าง  ณ ห้องอ านวยการ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม           
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารลูกจ้างชั่วคราวก าหนด                  
โดยโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมจะเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมาท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่                        
3  มิถุนายน 2562 เวลา  07.30 น. 

11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
 11.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ  
 11.2 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจ าตัวสอบไว้บนโต๊ะ 
             ขณะทีท่ าการสอบ หากผูใ้ดไม่มีบัตรประจ าตวัสอบ กรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนญุาตให้เข้า 
                   สอบ เว้นแตจ่ะไดต้รวจสอบหลกัฐานเปน็ทีแ่นช่ัดแล้ว จงึอนญุาตให้เข้าสอบ 
 11. 3  ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว  
                  15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น 
 11. 4 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ  
                 พ.ศ. 2548 
 11. 5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังค าสั่งหรือค าแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบโดยเคร่งครัด 
 11. 6 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระท าการใดๆ  อันเป็นการ   
                  รบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาทีหลังจาก  
                  เริ่มสอบวิชานั้นไม่ได ้
 11. 7 หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้ง 
                  ต่อกรรมการก ากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไข 
                  ในทางท่ีเหมาะสม 
 11. 8 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในวิชานั้น 
 11. 9 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ ส่วนกระดาษค าตอบ ทางหน่วยสอบจะจัดให้     
                   และห้ามน าข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 11. 10 ห้ามน าอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ  
 



12.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 12.1  ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่ก าหนด  
 12.2  ผู้นั้นได้ท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
                   เขต 36 แล้ว 

12.3  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การท าสัญญาจ้าง 
12.4  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
12.5  เมื่อครบก าหนดการขึ้นบัญชี (1 ปี) ผู้สอบแข่งขันได้ 
 

  ประกาศ   ณ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562     
 
 
                                              (ลงชื่อ) 

                                                             (นายเอนก   ตาค า) 
                                                            ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเวียงปา่เปา้วทิยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

..................................................... 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 16 พฤษภาคม 2562 –  

22 พฤษภาคม 2562 
 

2 รับสมัคร 23–27 พฤษภาคม  2562   ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป 
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
6 รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ 

และจัดท าสัญญาจ้าง 
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. 

7 เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


