
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

--------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน  ๑  อัตรา    
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖                  
ลงวันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ศธ ๒๙/๒๕๔๖                        
สั่ง  ณ  วันที่ ๘  มกราคม  ๒๕๖๓   เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงประกาศ                     
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรยีน  ดังมีรายละเอียด
ดังนี้   

         
ตำแหน่งที่รับสมัคร  
 รับสมัครเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๘,๐๐๐.-  บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 

๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
     ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

- มีสัญชาติไทย 
- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  ๓๕  ปี บริบูรณ์  
- มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 

และมีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.0๐ และ/หรือ มีประสบการณ์ ในด้านการบริหารงานธุรการ 
- มีความประพฤติดี  อดทน ใฝ่ศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถ สุขภาพแข็งแรง 

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานด้านเอกสารธุรการ  สารบรรณ  ข้อมูล สารสนเทศ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล  
- ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภายใน และภายนอก 
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอำนวยการบริหารงานบุคคล 
- ปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริหารงานบุคคล 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวัน
อังคาร ที่ 14 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามวัน เวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 
 
 
 



๓. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก  
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑  ฉบับ 
๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร                       
  พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕  นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 

และเป็นถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ ใบ 
๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน 

จะต้องมีหนังสือ รับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็น บุคคลคนเดียวกัน 
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป             
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับสมัคร              
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใด ๆ               
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก              
เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น 
 
๕.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 15  มกราคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป                
และทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.tup-kln.ac.th  
 
๖. หลักสตูรและวิธีการคัดเลือก  

โดยสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องบริหารงานบุคคล หากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มาช้ากว่าเวลาสอบ ๓๐ นาที  ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าสอบคัดเลือก 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที ่17 มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 
สอบภาคปฏิบัติ 

ทดสอบการพมิพ์หนังสือราชการ 50 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
สอบสัมภาษณ์ 

- ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ ได้แก่ เชาว์ปัญญา ความ
คล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหว
พริบ การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อความหมาย 
- บุคลิกภาพทั่วไป  ได้แก่ การฟัง การพูด ความประพฤติ และ
อุปนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น 
อุดมคติ/ปณิธาน/ความมุ่งม่ัน 

50 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 



๗.เกณฑ์การตัดสิน/การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
๗.๑   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนสอบคัดเลือก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

- ในกรณีที่มีผู้ได้ คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงาน 
มากกว่าอยู่ในลำดับทีด่ีกว่า               

- หากคะแนนยังเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า  
- หากคะแนนยังเทา่กัน ให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) จากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑  เรียงตามลำดับจากผู้ ได้คะแนนรวมสูงสุดไป              
หาน้อยสุด ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ            
เขลางคน์คร  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

การตัดสินของทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
ถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 

 
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 21 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา  08.00 น.                        
ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  โดยมีข้าราชการที่มีตำแหน่งไม่ตำกว่าระดับ
ชำนาญการ หรือเทียบเท่า เป็นผู้ค้ำประกัน อนึ่ง  หากตรวจสอบพบภายหลังว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จะไม่พิจารณาดำเนินการจัดจ้าง  หรือยกเลิกการจัดจ้าง แล้วแต่กรณี  และจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ มิได ้

ประกาศ  ณ  วันที่  10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
          (นายบุญทวี  วิทยาคณุ) 

                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 


