
ขั้นตอนการด าเนินการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว   

1. ท ำหนังสือถึงเขต ขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว เรื่อง ขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ พร้อม
แนบ 1) บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว 2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนฯ   

2. เขตอนุญำตแล้วมีหนังสือเข้ำ ด ำเนินกำรประกำศรับสมัคร ประสำนเจ้ำหน้ำที่โรงเรียนลงประกำศใน
เว็บโรงเรียน ท ำหนังสือประชำสัมพันธ์ประกำศ ไปยังสถำนีวิทยุ ผู้ใหญ่บ้ำน อบต. สพม. ฯลฯ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

3. ด ำเนินกำรรับสมัครตำมก ำหนด สิ่งที่ต้องเตรียม  ใบสมัคร บัตรประจ ำตัวสอบ ตำรำงกำรรับสมัคร  
แล้วรำยงำนคุณสมบัติ  รำยงำนผลกำรรับสมัครกับผอ. พร้อมจัดท ำประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบ หรือผู้มี
สิทธิ์เข้ำรับกำรคัดสรร   
3.1 รับสมัคร 
3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
3.3 จัดท ำประกำศผู้มีสิทธิสอบ / เข้ำรับกำรคัดสรร 

4. ด ำเนินกำรประสำนคณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรเกี่ยวกับ ข้อสอบ กำรจัดสอบ ข้อเขียน 
สัมภำษณ์ ผู้ควบคุมห้องสอบ 

5. สรุปผลเลือกสรร รำยงำน ผอ พร้อมจัดท ำประกำศผู้สอบแข่งขันได้ หน้ำห้องอ ำนวยกำรและเว็บ
โรงเรียน 

6. จัดท ำสัญญำจ้ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
ที่   ศธ 04266.21/189                       โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 
           อ.เวียงป่ำเป้ำ  จ.เชียงรำย  57170 

     1 เมษำยน 2563 

เรื่อง ขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอกงบประมำณ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. บัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว      จ ำนวน    1    ชุด 
 2. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนฯ     จ ำนวน    1    ชุด 
            

ด้วยโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม มีควำมประสงค์ขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจำกเงินนอก
งบประมำณ เพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

ดังนั้น  ทำงโรงเรียนจึงขอน ำส่งบัญชีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ที่ขอจัด
จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณและเอกสำรประกอบมำพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
               
 
                  (นำยเอนก ตำค ำ) 
  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหำรงำนอ ำนวยกำร 
โทรศัพท์ 053-781376, 085-7098466 
โทรสำร  053-649124 
E-mail: wpkwittaya@gmail.com 
Website: http//www.wpk.ac.th

mailto:wpkwittaya@gmail.com


 
บัญชีรายละเอียดประกอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

1 ครูผูส้อน วิชำภำษำอังกฤษ 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมมำตรำ 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบยีบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และ 
พ.ศ.2553 

2. เป็นผูไ้ดร้ับวุฒปรญิญำตรีทำงกำรศึกษำ
หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  

3. เป็นผู้มีใบอนญุำตประกอบวิชำชีพครูตำม
พระรำชบัญญัตสิภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2546 หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงใน
กำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรสุภำออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้ำทีส่อน 

4.  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 9,300 1 เม.ย. 62 – 30 ก.ย.63 จ ำนวนคำบสอนเฉลี่ย
ของครูผู้สอนในวิชำ
ภำษำอังกฤษเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

2 ครูผูส้อน วิชำพลศึกษำ 
 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมมำตรำ 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบยีบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และ 
พ.ศ.2553 

2. เป็นผูไ้ดร้ับวุฒปรญิญำตรีทำงกำรศึกษำ
หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  

3. เป็นผู้มีใบอนญุำตประกอบวิชำชีพครูตำม
พระรำชบัญญัตสิภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2546 หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงใน
กำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรสุภำออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีสอน 

4.  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 9,200 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 จ ำนวนคำบสอนเฉลี่ย
ของครูผู้สอนในวิชำพล
ศึกษำและสุขศึกษำ
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

3 ครูผูส้อน วิชำสังคมศึกษำฯ 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมมำตรำ 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบยีบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และ 
พ.ศ.2553 

2. เป็นผูไ้ดร้ับวุฒปรญิญำตรีทำงกำรศึกษำ
หรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด  

3. เป็นผู้มีใบอนญุำตประกอบวิชำชีพครูตำม
พระรำชบัญญัตสิภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2546 หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงใน
กำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่คุรสุภำออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีสอน 

4.  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 9,000 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 จ ำนวนคำบสอนเฉลี่ย
ของครูผู้สอนในวิชำ
สังคมศึกษำฯเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

4 เจ้ำหน้ำท่ีงำนสำรบรรณ 1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นผูไ้ดร้ับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไมจ่ ำกัดวิชำเอก 

3. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

4. เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำน
คอมพิวเตอร ์

5. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 9,300 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อปฏิบัติงำน 

สำรบรรณโรงเรียน 

-เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียน
เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อทำง
รำชกำร 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

5 เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นผูไ้ดร้ับวุฒิประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) ขึ้นไป ไม่จ ำกัดวิชำเอก 

3. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธด์ ี

4. เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำน
คอมพิวเตอร ์

5. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 6,600 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อปฏิบัติงำนธุรกำร
กลุ่มงำนกิจกำร
นักเรียน 

-เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียน
เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อทำง
รำชกำร 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 



 

 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

6 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล 1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับชั้นมธัยมศึกษำปี
ที่ 3 หรือ 6 และ/หรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร
กำรดูแลผู้ป่วย 

3. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

4. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 7,200 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อให้กำร 

ปฐมพยำบำลเบื้องต้น
แก่นักเรียนที่เจ็บป่วย
ในโรงเรียนและท ำกำร
ส่งต่อโรงพยำบำลใน
เขตบริกำรกรณีที่
นักเรียนเจบ็ป่วย 

มีอำกำรรุนแรง 

 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

7 แม่บ้ำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศหญิง 

3. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีท่ี 4 ขึ้นไป สำมำรถ 

อ่ำนออก เขียนได ้

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 7,000 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อดูแลท ำควำม
สะอำดบริเวณอำคำร 
2 และ3 ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
ล้ำงห้องน้ ำภำยใน
อำคำรให้สะอำดอยู่
เสมอ  

-เพื่อจัดเตรยีมอำหำร
ว่ำง และเครื่องดืม่
ต้อนรับแขกผู้มเีกียรติ
ที่มำเยือนโรงเรียน 
และคณะครูในครำว
ประชุมต่ำงๆ 

-เพื่อปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ท่ี
ได้รับมอบหมำย 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

8 แม่บ้ำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศหญิง 

3. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 4 และ สำมำรถอ่ำนออก 
เขียนได ้

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 6,300 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อดูแลท ำควำม
สะอำดบริเวณอำคำร 
1 ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ 
ล้ำงห้องน้ ำภำยใน
อำคำรให้สะอำดอยู่
เสมอ  

-เพื่อจัดเตรยีมอำหำร
ว่ำง และเครื่องดืม่
ต้อนรับแขกผู้มเีกียรติ
ที่มำเยือนโรงเรียน 
และคณะครูในครำว
ประชุมต่ำงๆ 

-เพื่อปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ท่ี
ได้รับมอบหมำย 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

9 เจ้ำหน้ำท่ีดูแลบริกำร 

งำนท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอ่ืน 

2. เป็นเพศชำย/หญิง 

3. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 4 และ สำมำรถอ่ำนออก 
เขียนได ้

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5. ท ำงำนบริกำรและท ำควำมสะอำดบริเวณ
ทั่วไปภำยในโรงเรียนได ้

6. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 6,000 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อดูแลท ำควำม
สะอำดเก็บกวำดขยะ 
เศษกิ่งไม้และใบไม้
บริเวณโรงเรียน  

- เพื่อดูแลท ำควำม
สะอำดห้องน้ ำนักเรียน  

 - เพื่อปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

10 เจ้ำหน้ำท่ีดูแลบริกำร 

งำนท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศชำย อำยรุะหว่ำง 20-55 ป ี

3. เป็นผู้ที่จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 และ สำมำรถอ่ำนออก 
เขียนได ้

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

5. ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญทำง
งำนช่ำงทัว่ไปที่จะซ่อม ดูแลรักษำวัสดุครภุัณฑ์
ได ้

6. สำมำรถนอนเวรกลำงคืน รักษำสินทรัพย์
ของทำงรำชกำร ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้ำของวัน
ใหม ่

7. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 8,000 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อดูแลท ำควำม
สะอำดเก็บกวำดขยะ 
เศษกิ่งไม้และใบไม้
บริเวณโรงเรียน  

- เพื่อท ำควำมสะอำด
อำคำรเรยีน ดูแล 
บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 - เพื่อปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

11 คนสวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศชำย อำยตุั้งแต่ 21-45 ปีบริบูรณ ์

3. เป็นผู้ทีไ่ดร้ับวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มสีุขภำพแข็งแรง 

 มีควำมประพฤติเรยีบร้อย 

5. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำร
เพำะปลูก กำรจัดสวน 

6. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 7,700 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -ปฏิบัติงำนในกำรปลูก 
ดูแล บ ำรุงรักษำตนไม 
และ 

ไมดอก ไมประดับ 

ขยำยพันธไุม้  

ตกแตง ดูแลรักษำสวน 
และสนำม 

หญำรอบๆ บริเวณ
อำคำร สิ่งปลูกสรำง
ของโรงเรียน ซึ่งต้องใช้
ประสบกำรณ ์

 -ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่
ไดรับ 

มอบหมำย 

 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็น

ในการจ้าง 
หมายเหตุ 

12 คนสวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศชำย อำยตุั้งแต่ 21-45 ปีบริบูรณ ์

3. เป็นผู้ทีไ่ดร้ับวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มสีุขภำพแข็งแรง 

 มีควำมประพฤติเรยีบร้อย 

5. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำร
เพำะปลูก กำรจัดสวน 

6. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 6,800 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -ปฏิบัติงำนในกำรปลูก 
ดูแล บ ำรุงรักษำตนไม 
และ 

ไมดอก ไมประดับ 

ขยำยพันธไุม้  

ตกแตง ดูแลรักษำสวน 
และสนำม 

หญำรอบๆ บริเวณ
อำคำร สิ่งปลูกสรำง
ของโรงเรียน  

 -ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมที่
ไดรับ 

มอบหมำย 

 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็นใน

การจ้าง 
หมายเหตุ 

13 ยำม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศชำย อำยตุั้งแต่ 21-45 ปีบริบูรณ ์

3. เป็นผู้ทีไ่ดร้ับวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ไม่ต่ ำกว่ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มสีุขภำพแข็งแรง 

 มีควำมประพฤติเรยีบร้อย 

5. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 8,000 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อตรวจตรำ ดูแลกำร
เข้ำ-ออกบริเวณโรงเรยีน
ของนักเรียน 

-เพื่อตรวจตรำ ดูแล
ทรัพย์สิน อำคำรสถำนท่ี
ต่ำงๆ อย่ำงท่ัวถึงอยู่เสมอ 
ป้องกันไม่ให้เกิดกำร
โจรกรรม อัคคีภยั หรือ
อันตรำยแก่ทรัพยส์ินหรือ
สถำนท่ีดังกล่ำว 

-เพื่อตรวจตรำบุคคลที่ไม่
มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำใน
บริเวณโรงเรียนให้ออกไป
จำกพ้ืนท่ี หรือด ำเนินกำร
ควบคุมตัว แล้วแจ้ง
ผู้บังคับบัญชำเพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป  

 -ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมทีไ่ด
รับมอบ 

มอบหมำย 

 

 

 

 



ล าดับที ่ ต าแหน่ง เง่ือนไขการจ้าง 
จ านวน
(อัตรา) 

อัตรา
ค่าจ้าง 

ระยะเวลาการจ้าง 
เหตุผลความจ าเป็นใน

การจ้าง 
หมายเหตุ 

14 พนักงำนขับรถยนต ์
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. เป็นผูม้ีคณุสมบัติทั่วไป          

 ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด เว้นแต่
ระเบียบกฎหมำยหรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด
เป็นอย่ำงอื่น 

2. เป็นเพศชำย อำยตุั้งแต่ 21-45 ปีบริบูรณ ์

3. เป็นผู้ทีไ่ดร้ับวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ไม่ต่ ำกว่ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

4. เป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ สำมำรถท ำงำน
ล่วงเวลำได้ มสีุขภำพแข็งแรง 

 มีควำมประพฤติเรยีบร้อย ซื่อสัตย์ ขยันและมี
ใจรักในกำรให้บริกำร 

5. ไมเ่สพยำเสพติด และมีประวัติ
อำชญำกรรม 

5. ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต 
นักบวช 

1 9,200 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย.63 -เพื่อให้บริกำรรับ-ส่ง
ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
ไปเข้ำร่วมประชุม อบรม 
สัมมนำต่ำงๆ 

-เพื่อบริกำรรับ-ส่งคร ู

ผู้ควบคุม และนักเรียนท่ี
เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ
และกีฬำตำ่งๆทั้งในและ
นอกพ้ืนท่ี 

 -ปฏิบัติงำนอ่ืนๆตำมทีไ่ด
รับมอบ 

มอบหมำย 

 

เสนอขออนุมัต ิ

จัดจ้ำงรำยเดิม 

                                                                  รวมท้ังสิ้น                         14  อัตรา 

 
                                                                                                                                                  ลงช่ือ....................................................ผู้รับรองข้อมูล 

              (นำยเอนก ตำค ำ) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

คร้ังท่ี 1/2563 

วันอังคารที1่0เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เวลา 09.00 น. 

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

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่เข้าร่วมประชุม 

1 นายอิ่นค า   ใจกันทะ ประธานกรรมการ 

2 พระครูวิสิฐนวการ ผู้แทนพระสงฆ์  

3 นายกมล   ทาอุปรงค์ ผู้แทนผู้ปกครอง 

4 นางอัมพร   เจริญบุญ ผู้แทนศาสนาอื่น 

5 นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี ผู้แทนครู 

6 นางสาวกนกวรรณ   ภู่ไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 นายเอนก ตาค า 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

กรรมการและเลขานุการ(โดยต าแหน่ง) 

 

ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1 พ.ต.ท.หญิง พิรานันท์   อรัญสุวรรณชัย ผู้แทนศิษย์เก่า 

2 นางสาวนฤมล   เกิดมูล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3 นายสาคร   สมยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นายสมศักดิ์   ค าอ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 นายศักดิ์ชัย   ทาอุปรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 นายจ าลอง   กองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 นางสาวณิชญารัตน์   พิรารัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 นางสาวอัญชิสา   ยานะธรรม รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

3 นางสมหมาย   ก าทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4 นางเรณุ   กันทา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

5 นายวรวิทย์   ค าหลวง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

6 นายเอนก  หาญภักดีสกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน 

7 นางอัปสร   ราชสมศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

8 นางสาวดวงฤดี   แซ่โอ้ว หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองแจ้งให้ทราบ 

1. การครบวาระของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะด าเนินการสรรหาในภาคเรียนที่ 
1/2563 นี้  

 ผอ.อิ่นค า ใจกันทะ ประธานคณะกรรมการ ฯ  ได้เสนอข้อคิดว่าควรสรรหาผู้ที่มีความเสียสละเวลา
ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมบริหารต่อโรงเรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้การประชุมทุกครั้งควรมีการ
สอบถามคณะกรรมการ ฯ เรื่องเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมได้ในครั้ งนั้น ๆ เพ่ือการประชุมจะได้มีประสิทธิภาพ
มากขั้น 

2. การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผอ.เอนก  ตาค า  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ  ได้กล่าวเสริมถึงบุคลากรในโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะเดินทางไปรับมารดาที่สนามบินที่มาจากประเทศเยอรมัน  โดยทางโรงเรียนให้หยุดการ
มาปฏิบัติงานที่โรงเรียน ส าหรับงานให้ส่งงานและประสานงานในช่องทางออนไลน์ และจะขอมติในเรื่องการจัด
กิจกรรมของทางโรงเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวาระเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 

3. ทางโรงเรียนให้ ครูศานันทินี ได้ส่งครูต่างประเทศ ภาษาจีน กลับประเทศจีน ในวันนี้ เนื่องจาก
หมดสัญญาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-  รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562(ภาคผนวกหน้า 11) 



ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง 

-  ไม่มี   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 4.1 กลุ่มงานวิชาการ 

1. สรุปจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ที่ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสถานศึกษาที่
เข้าร่วมการสอบรอบที่ 1 (T-CAS) การคัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมงาน ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 นี้ จ านวน
ทั้งสิ้น 85 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15 ของนักเรียนทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางนี้ 

ที ่ สถาบัน จ านวน (คน) 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 

2 มหาวิทยาลัยพะเยา 3 

3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 

4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม ่ 16 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 28 

7 วิทยาลัยเชียงราย 1 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 4 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 3 

11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2 

12 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 

13 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลระยะสั้น 6 

รวมทั้งสิ้น 85 

 2.  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และการสอบข้อสอบกลางของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และจะท าการรายงานผลต่อต้นสังกัดให้ทราบต่อไป 

 3.  ผอ.เอนก  ตาค า  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ฯ  ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องว่า ยังมี
นักเรียนบางส่วนที่เข้าออกโรงเรียนอยู่เพราะนักเรียนเหล่านี้มีปัญหาผลการเรียนซึ่งต้องมาแก้ผลการเรียน 



    ผอ.อ่ินค า  ใจกันทะ ประธานคณะกรรมการ ฯ ได้ฝากถึงนักเรียนที่ไม่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ภาคบังคับ หรือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปเรียนต่อที่อ่ืน ๆ  

 4.2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนปีการศึกษา 2562 
1. การบริหารและการจัดการงานธุรการและบริหารกลุ่มงาน 

1.1  งานธุรการและบริหารกลุ่มงาน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน บันทึกและรวบรวมสถิติการท ากิจกรรมหน้าเสาธง, สถิตินักเรียนมา
โรงเรียนสาย, สถิตินักเรียนไม่สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน และสถิตินักเรียนท าความดีบริการงานธุรการด้านเอกสาร 
แผนงานโครงการ หนังสือรับ-ส่งของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และจัดพิมพ์เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.2  งานทัศนศึกษาของนักเรียน 

จัดท าโครงการทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงราย
ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 

1.3  งานกิจกรรมตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 

 - 
2. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

2.1 กีฬากลุ่มกีฬากลุ่มโรงเรียน มัธยมศึกษา สหวิทยาเขต เบญจมิตร 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 “60 ปีแม่เจดีย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

2.2 กีฬากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดเชียงราย 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย สหวิทยาเขตเบญจมิตร 

ประจ าปีการศึกษา 2562 “กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาเชียงรายเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 - 10 มกราคม 2563 ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

2.3 กีฬาสีภายใน 
โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่างระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม -  1 

พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
2.4 งานส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาสู่สากล 

- 
 



3. งานสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด  
3.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.2 งานสถานศึกษาสีขาว 

- กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจ าปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดณ หอประชุมโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

- เข้าร่วมประกวดกิจกรรม “ลูกทุ่งแสงสีเสียง To Be Number One” ในงาน 112 ปี ของดี
เวียงป่าเป้า ประจ าปี 2563 ในวันที่ 10 มกราคม 2563 

- เข้าร่วมประกวดกิจกรรม “ลูกทุ่งแสงสี To Be Number One” ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

- กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด To Be Number One  
- กิจกรรม W.P.K. Got talent ระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน 2562 

3.3 งานสารวัตรนักเรียน 
ออกตรวจบริเวณรอบโรงเรียน สถานที่เสี่ยง เช่น บริเวณห้องน้ าหลังกองอ านวยการ สวนสัก  
สวนป่าของโรงเรียน (บ้านโล๊ะ) 

3.4 งานปรับพฤติกรรมนักเรียน 
ปรับพฤติกรรมนักเรียนมาโรงเรียนสาย ไม่เข้าแถวหน้าเสาธง  

3.5 งานครูเวรประจ าวัน 
จัดครูเวรประจ าวัน ประจ าจุดต่างๆในโรงเรียนที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตตามปกติ

ของนักเรียนในโรงเรียน สร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

4. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 
4.1 งานสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ“ขับข่ีอย่างไรให้ปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน” 
- โครงการเยาวชนเชียงรายสมองเพชร วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้า

วิทยาคม 
- โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพ่ือป้องกัน

การติดการพนันในเยาวชน และประชาชน  
4.2 งานรถรับ ส่งนักเรียน 

-  ประชุมผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 



4.3 งานจราจรและความปลอดภัยในโรงเรียน 
- เข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงาน

ขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 
 

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน  
5.1 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าวิชาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  

5.2 งานระดับชั้น 
ครูที่ปรึกษาครู ครูหัวหน้าระดับชั้น ให้ความรู้โดยการอบรมประจ าสัปดาห์ รวมถึงการแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย และทรงผม 
5.3 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- ธนาคารขยะ 
- การจัดเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563  

5.4 งานจิตสาธารณะ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- กิจกรรมจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ  

5.5 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ความเป็นผู้น านักเรียน 
- 

5.6 งานวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีส าคัญของไทย 
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 
- กิจกรรมท าบุญถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 

 ผอ.อิ่นค า  ใจกันทะ ประธานคณะกรรมการ ฯ ได้กล่าวถึง นักเรียนที่มีความสาสารถด้านกีฬาควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมหรือส่งต่อนักเรียนให้ตรงกับความสามารถของนักเรียน และถามถึงนักเรียนท่ีไม่มีศาสนาทางโรงเรียนได้ด าเนินการกับ
นักเรียนกลุ่มนี้อย่างไร 

 รองฯ ณิชญารัตน์  พิรารัตน์ ได้ชี้แจงว่า มีครูวรายุทธ  คงแก้ว รับผิดชอบในศาสนาคริต์ ส่วนที่ไม่มีศาสนา มีครูชิน
ชัย แก้วนิมิต รับผิดชอบ 

 จากการที่ไปเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงราย ทางที่ประชุมให้ความส าคัญที่ทางอ าเภอเวียงป่าเป้า   ท่ีเกิดเหตุการณ์
ฆาตกรรมมารดา ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมอยู่ในเหตุการณ์นั้น ทางอ าเภอเวียงป่าเป้ามีการด าเนินการ
อย่างไรกับนักเรียนดังกล่าว 

 คุณกมล ทาอุปรงค์ ได้กล่าวเสริมว่า จาการที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่นี้ ตอนนี้นักเรียนคนดังกล่าวได้พักอยู่ที่ศูนย์สงเคราะห์แม่จัน ซึ่งจะพักที่ศูนย์แค่ 3 เดือน 
เท่านั้น 



4.3 กลุ่มงานนโยบายและแผน 

1.  ในช่วงนี้ทางกลุ่มงานได้ด าเนินงานตามแผนประจ าปีได้ครึ่งปี และได้ประเมินความก้าวหน้าในงานท่ีได้อนุมัติ 

2.  ในระหว่างวันท่ี 19 – 20 มีนาคม 2563 น้ี ทางกลุ่มงานได้จัดการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา ระยะปานกลาง ( 
3 ปี ) ซึ่งจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และมีครูเข้าร่วม 40 คน  และจะได้น ามาขออนุมัติการใช้แผนจากคณะกรรมการต่อไป 

4.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ส่วนใหญ่จะเน้นปรับซ่อม บ ารุง อาคารเรียน สถานที่ในบริเวณโรงเรียน ส่วนหนึ่งเพ่ือการจัด
เตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มสหเบญจมิตร และได้ด าเนินการซ่อมอัฒจรรย์ 
ป้ายบอกสถานที่ ป้ายหน้าโรงเรียน ปรับรื้อท่อระบายน้ า ปรับพ้ืนสนาม ปรับปรุงหลังคาโรงอาหารเก่าทั้งสอง
ฝั่ง ส่วนบริเวณข้างถนนฝั่งทางทิศเหนือได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต. เวียงมาขุดร่องท าท่อถมดิน และได้รับ
ความอนุเคราะห์จากวัดบวกกลองท่ีมาสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ 

 
 4.5 กลุ่มงานอ านวยการ 

 1. แจ้งจ านวนบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 84 คน 

 2. ปีนี้มีครูเกษียณอายุราชการจ านวน 4 คน พนักงานขับรถ 1 คน 

 3. การเลือนวิทยฐานะของครูจ านวน 3 คน วิทยฐานะช านาญการ 1 คน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
1 คน และรอค าสั่งอนุมัติวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 1 คน 

 ผอ.อ่ินค า ใจกันทะ ประธานคณะกรรมการ ฯ ได้ฝากแสดงความยินดีกับครูที่ รับรับการเลือนวิทย
ฐานะ 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
1. ขออนุมัติเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จ านวน 1,175 บาท ส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 และ 6 จ านวน 1,070 บาท 
ในที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ด าเนินการตามท่ีเสนอและให้กลุ่มงานอ านวยการได้ด าเนินการต่อไป 

นางอัมพร  เจริญบุญ ได้สอบถามถึงเงินค่าประกันของเสียหายหลังจากที่นักเรียนชื้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และ 6 ได้จบหลักสูตรไปแล้วว่ามามาตรการจัดการกับเงินส่วนนี้อย่างไร 

นางสาวอัญชิสา   ยานะธรรม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ได้ชี้แจงว่า ได้คืนให้กับนักเรี่ยน และ
นักเรียนได้ประชุมกันแล้วก็จะมีการน าเงินส่วนนี้ไปซื้อเป็นของที่ระลึกให้กับโรงเรียนแทน เช่นเก้าอ้ีพลาสติก 
เต้นสนาม เป็นต้น 

 
 



2. การจัดงานกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มสหเบญจมิตร กลุ่มย่อยที่ 2 ประกอบด้วย 5 
อ าเภอ 12 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 6 – 11 กันยายน 2563 โดยวันที่ 6 กันยายน 2563 แข่งขันกรีฑา ส่วน
วันที่ 7 – 11 กันยายน 2563 เป็นการแข่งขันกีฬา ทางโรงเรียนได้ขอใช้สนามจากโรงเรียนปริ้นรอแยล      
เวียงป่าเป้า ในการจัดแข่งขันฟุตบอล และโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ในการจัดแข่งขันฟุตซอล ทาง
คณะกรรมการได้มีมติให้ด าเนินการต่อเนื่องตามคณะกรรมการด าเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย กลุ่มสหเบญจมิตร กลุ่มย่อยที่ 2 

3. ทางโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม ได้รับอาคารเรียนจ านวนหนึ่งหลัง อาคารเรียนลักษณะต้าน
แผ่นดินไหว ซึ่งจะด าเนินการก่อสร้างที่หน้าอาคาร 1 ได้รับงบการสร้าง 21,545,000 บาท 

4. จากการประชุมภาคี 4 ฝ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน ได้มีการประกาศจัดหาผู้ที่จะเสนอราคา ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2563 นี้ และจะเปิดประมูลซองในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพ่ือจะได้ขออนุมัติการ จัดซื้อ
หนังสือเรียนต่อไป 

5. การจัดการดูแลพ้ืนที่ของโรงเรียน จ านวน 116 ไร่ ส่วนหนึ่งทางโรงเรียนได้ปลูกต้นไม้ และต้น
ปาล์ม อีส่วนหนึ่งบุคลภานอกขอใช้พื้นที่ในการท าเกษตร จ านวน 8 ราย ซึ่งจะได้รับเงินบริจาคและเงินในส่วน
นี้จะน าไปบ ารุงพื้นที่และอุปกรณ์การเกษตร 

คุณกมล  ทาอุปรงค์  ได้สอบถามถึงการใช้พ้ืนที่ตรงนั้นได้มีการปลูกต้นไม้อะไรบ้าง 
ครูวรวิทย์  ค าหลวง ได้ชี้แจงว่า ได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ เช่นต้นมะขาม จ านวน 30 ไร่  ต้นปาล์ม จ านวน 

20 ไร่ แต่เนื่องจากช่วงนี้อากาศแห้งแล้งท าให้ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควร 
 
6. ระหว่างวันที่ 12 – 18 มนีาคม 2563 ทางกลุ่มงานวิชาการ ให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนเพ่ือมาดูผล

การเรียน และท าการขอตัวจากครูผู้สอน ทางคระกรรมการ ฯ ขอให้ทางโรงเรียนได้เพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่วนการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้งด การสอบวัดความรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานรอดูสถาณการณ์  

7. การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะขอจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 14 อัตรา ต าแหน่งที่มีความจ าเป็น รายละเอียด ดังนี้  

1)  ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ  1 อัตรา 
2)  ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา   1 อัตรา 
3)  ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษาฯ  1 อัตรา 
4)  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ   1 อัตรา 
5)  เจ้าหน้าทีธุ่รการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1 อัตรา 
6)  เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล   1 อัตรา 
7)  ยาม     1 อัตรา 
8)  พนักงานขับรถ     1 อัตรา 
9)  เจ้าหน้าทีบ่ริการงานทั่วไป   2 อัตรา 



10)  คนสวน     2 อัตรา 
11)  แม่บ้าน     2 อัตรา 
ที่ประชุมอนุมัติให้จ้างได้ 14 อัตราตามรายละเอียดที่ขอจ้าง 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 

- 

 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น 

 

 

ผู้บันทึกการประชุม 

   

          (นางสาวดวงฤดี   แซ่โอ้ว) 

     หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                          (นายเอนก   ตาค า) 
                 เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
ประกาศ  โรงเรียนเวียงปา่เป้าวิทยาคม 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
*************************************** 

 ด้วยโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว 
 ต ำแหน่ง ครูผู้สอน อำศัยค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 
เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2546 เรื่องกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศ                 
รับสมัครบุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้ 
1. ต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง 
 ชื่อต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอน วิชำเอก สังคมศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
ค่ำตอบแทน             เดือนละ 9,000 บำท (เก้ำพันบำทถ้วน) 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ดังนี้  

2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำง 
       กำรศึกษำ พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551  และ  พ.ศ.2553 
2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำหรือปริญญำตรีสำขำอ่ืนตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
2.3  เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       พ.ศ.2546 
2.4  ไม่เป็นพระภิกษ ุหรือสำมเณร นักพรต นักบวช 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน    
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม             

จังหวัดเชียงรำย ตั้งแต่วันที่  17 – 26 เมษำยน  2563 เว้นวันหยุดรำชกำร 

4. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน  
4.1 ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) ที่ระบุสำขำ 
      วิชำเอกหรือหนังสือรับรองของสถำนศึกษำที่มีข้อควำมระบุว่ำ ''ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่ำง 
      รอกำรอนุมัติ''  จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.2 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน  

      จ ำนวน 2 รูป 
4.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ (ท่ียังไม่หมดอำยุ) จ ำนวน 1 ฉบับ 



 
4.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อผู้สมัคร จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.5 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.6 หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญำตประกอบโรคศิลป์  
      ซ่ึงเป็นผลกำรตรวจร่ำงกำยมำแล้วไม่เกิน 1 เดือน   จ ำนวน   1   ฉบับ    
4.7 ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ฉบับ 
4.8 หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ฉบับ (เอกสำรตำมข้อ 1, 3, 4,6 และส ำเนำหลักฐำน            
      ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย) 
4.9 กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์  
      สอบแข่งขัน ในวันที่ 27 เมษำยน  2563  เวลำ 08.00 น. ณ โรงเรียนเวียงป่ำเปำ้วิทยำคม                    
      และ www.wpk.ac.th 

5. การยื่นใบสมัคร  
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
       และครบถ้วน ณ โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 
5.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของไปรษณีย์ 
      หรือหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หำกแจ้งสถำนที่อยู่ไม่ชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ 
      ผูส้อบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

5.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลำยมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร  

6.  ค่าธรรมเนียม 

 6.1  ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบคนละ 100  บำท 

 6.2  เมื่อได้ประกำศรำยชื่อให้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ      

                 เว้นแต่มีกำรยกเลิกกำรสอบครั้งนี้ เนื่องจำกมีกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน  

                 โดยจะจ่ำยคืนเงินค่ำธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพำะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือให้มีสิทธิ์ 

                 เข้ำสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่ำธรรมเนียมสอบ 

 

 

 

 

 



7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

 โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม จะสรรหำและเลือกสรรโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์  

 

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Portfolio)  โดยให้ผู้สมัครเตรียมผลงำนมำในวันสอบด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบในกำร พิจำรณำดังนี้ 
             

สมรรถนะ 
คะแนน 

เต็ม 
วิธี  

การประเมิน 
หมายเหตุ 

ภาค ก การทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

1. ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ 

2. ควำมรู้ควำมสำมำรถเก่ียวกับกลุ่มวิชำ หรือทำง หรือ 

สำขำวิชำเอก  

50 

 

 

20 

30 

สอบ
ข้อเขียน 

 

 

29 เมษำยน  2563   
(เวลา 09.00น.) 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

อาคาร 1 

 

ภาค ข. การประเมินสมรรถนะ 

ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. ประเมินสมรรถนะด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล 

    1.1 ประวัติ ควำมรู้ควำมสำมำรถ  

    1.2 ท่วงทีวำจำ และเชำว์ปัญญำ 

    1.3 บุคลิกภำพ 

    1.4 เจตคติ 

2. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

50 

 

30 

 

 

 

 

20 

สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

ประเมินงาน 

29 เ มษำยน  2563   
(หลังเสร็จสิ้นการประเมิน
ภาค ก) 

ณ ห้องประชุมเลก็  

อาคาร 1 

รวมคะแนน 100   
 

ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครน ำผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ โดยมีผู้บังคับบัญชำหรือนำยจ้ำงเดิมรับรองควำม
ถูกต้อง        มำส่งในวันสอบด้วย (ถ้ำมี) 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

 8.1 ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ภำค ก. (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 



 8.2 ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ภำค ข. (สอบสัมภำษณ์) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

 8.3 ได้คะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ภำค ข. ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

8.4 ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ภำค ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

9.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  

 โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคมจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ในวันที่ 30 เมษำยน 2563              
เวลำ 08.00 น.ตำมล ำดับคะแนนมำกไปหำน้อย ณ โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม และ www.wpk.ac.th 

ในกรณีที่มีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ำกันให้ผู้ ได้คะแนนกำรประเมินผลงำนและ
ประสบกำรณ์มำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ หำกได้คะแนนเท่ำกันอีกให้พิจำรณำผลกำรสอบภำค ก. 

10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ให้ผู้สอบแข่งขันได้มำรำยงำนตัวพร้อมท ำสัญญำจ้ำง  ณ ห้องอ ำนวยกำร โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม           
ในวันที่ 7 พฤษภำคม 2563   เวลำ 08.00 น. 

 ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบที่คณะกรรมกำรบริหำรลูกจ้ำงชั่วครำวก ำหนด                 
โดยโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคมจะเรียกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน ในวันที่                        
7 พฤษภำคม 2563   เวลำ  08.30 น. 

11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

 11.1 ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยสุภำพ 

 11.2 ผู้เข้ำสอบต้องน ำบัตรประจ ำตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวำงบัตรประจ ำตัวสอบไว้บนโต๊ะ 
             ขณะที่ท ำกำรสอบ หำกผู้ใดไม่มีบัตรประจ ำตัวสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบจะไม่อนุญำตให้เข้ำ 

                   สอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐำนเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญำตให้เข้ำสอบ 

 11.3  ผู้เข้ำสอบต้องไปถึงสถำนที่สอบก่อนเวลำเริ่มสอบตำมสมควร ผู้ใดเข้ำสอบหลังจำกลงมือสอบแล้ว  

                  15 นำที จะไม่ได้รับอนุญำตให้สอบวิชำนั้น 

 11.4 ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ  

                 พ.ศ. 2548 

 11.5 ผู้เข้ำสอบต้องเชื่อฟังค ำสั่งหรือค ำแนะน ำของกรรมกำรก ำกับห้องสอบโดยเคร่งครัด 

 11.6 ผู้เข้ำสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่ำงจำกห้องสอบและไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำร   

                  รบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้ำสอบทุกคนจะออกจำกห้องสอบก่อนเวลำ 20 นำทีหลังจำก 

                  เริ่มสอบวิชำนั้นไม่ได้ 



 11.7 หำกผู้เข้ำสอบมีควำมข้องใจเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเห็นว่ำไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้ง 

                  ต่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ หรือประธำนสนำมสอบในทันที เพ่ือจะได้พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข 

                  ในทำงท่ีเหมำะสม 

 11.8 ผู้เข้ำสอบผู้ใดทุจริตในกำรสอบวิชำใด จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำผลกำรสอบในวิชำนั้น 

 11.9 ผู้เข้ำสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปำกกำ ดินสอ ส่วนกระดำษค ำตอบ ทำงหน่วยสอบจะจัดให้   

                   และห้ำมน ำข้อสอบออกจำกห้องสอบโดยเด็ดขำด 

 11.10 ห้ำมน ำอุปกรณ์กำรสื่อสำรและอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ 

12.  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 12.1  ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัวเพ่ือท ำสัญญำจ้ำงตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 

 12.2  ผู้นั้นได้ท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

                   เขต 36 แล้ว 

12.3  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรท ำสัญญำจ้ำง 

12.4  ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ตำมก ำหนดเวลำในสัญญำจ้ำง 

12.5  เมื่อครบก ำหนดกำรขึ้นบัญชี (1 ปี) ผู้สอบแข่งขันได้ 
 

  ประกำศ   ณ วันที่ 1 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2563     

 

 

                                              (ลงชื่อ) 

                                                             (นำยเอนก   ตำค ำ) 

                                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอก สังคมศึกษา)  

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

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

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 

1 ประกำศรับสมัคร 1 เมษำยน 2563 –  

16 เมษำยน 2563 

 

2 รับสมัคร 17–26 เมษำยน 2563 เว้นวันหยุดรำชกำร 

3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร 27 เมษำยน 2563 เวลำ 08.00 น. 

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์ 29 เมษำยน 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้น
ไป 

5 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 30 เมษำยน 2563 เวลำ 08.00 น. 

6 รำยงำนตัวผู้สอบแข่งขันได้ 

และจัดท ำสัญญำจ้ำง 

7 พฤษภำคม 2563 เวลำ 08.00 น. 

7 เริ่มปฏิบัติงำน 7 พฤษภำคม 2563 เวลำ 08.30 น. 

**อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรค โควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 

เรื่อง  บัญชีผลการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว  
 

 ตำมที่โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ได้ประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว                 
ตำมประกำศของโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563               
 บัดนี้กำรด ำเนินกำรได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผลกำรประเมินเลือกสรรตำมล ำดับ ดังนี้ 
 

1. ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนวิชำเอก สังคมศึกษำ  
ล าดับที่ เลขประตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 1 นำงธนิมพร  จินโจ  
2 4 นำยยุทธกำร  จันต๊ะ  
3 5 นำยอนุวัฒน์  หมีทอง  
4 2 นำยธีรวุฒิ  ทะนำวำ  
5 6 นำงสำวรุ่งนภำพร  กิจพิทักษ ์  

2. ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ยำม  
ล าดับที่ เลขประตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 1 นำยสมชำติ  จันทร์สว่ำง  
2 4 นำยเสฏฐวุฒิ  ก้อนปัญญำ  
3 3 นำยรุ่งรำวี  พรมศรี  

3. ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำรทั่วไป 
ล าดับที่ เลขประตัวผู้สมัครสอบ ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

๑ 2 นำยอำทิตย์  กันก๋อง  
 1.  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ล ำดับที่ 1 ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำและ 
ยำม มำรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงในวันที่  1 กรกฎำคม 2563 เวลำ  08.00 น.                 ณ  ห้อง
อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม หำกผู้ที่ได้รับกำรเลือกสรรไม่มำรำยงำนตัวในวันและเวลำดังกล่ำว  
ทำงโรงเรียนถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 
 2.  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร ล ำดับที่ 1 ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง พนักงำนบริกำรทั่วไป มำ
รำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงในวันที่  5 พฤษภำคม 2563 เวลำ  08.00 น.  ณ  ห้องอ ำนวยกำร  
โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม หำกผู้ที่ได้รับกำรเลือกสรรไม่มำรำยงำนตัวในวันและเวลำดังกล่ำว              ทำง
โรงเรียนถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 
 3.   บัญชีผลกำรเลือกสรรลูกจ้ำงชั่วครำวใช้ไม่เกิน  1 ปีนับตั้งแต่วันที่ประกำศ  

 ประกำศ  ณ   วันที่  30  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563 
 
  

        (ลงชื่อ) 
                          (นำยเอนก  ตำค ำ)  
                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 


