
 
 

ประกาศโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าท างานในต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าทีธุ่รการ) 

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
....................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งงานที่รับสมัคร       
เจ้าหน้าท่ีธุรการ    จ านวน  1        อัตรา 

      ระยะเวลาการจ้าง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีสัญชาติไทย 
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป 
3. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
4. มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ 
5. มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการท างานธุรการ 
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   ไร้ความสามารถ หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบของราชการ 

8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

3. การรับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ณ 
ห้องบริหารงานบุคคล ต้ังแต่วันท่ี  26 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี  30 กันยายน  2559 เวลา 09.00 น. – 15.30 
น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

4. หลักฐานประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาใบประกาศนียบัตรแสดงวุฒิการศึกษาและ/หรือส าเนาใบปริญญาบัตร หรือ

หลักฐานการศึกษา การอบรม สัมมนา ท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีสมัคร   จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์     จ านวน 1 ฉบับ 



5. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัคร   จ านวน 2 ใบ 
6. หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี)  
7. หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
8. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ 

ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันท่ี 30 กันยายน  2559  ณ โรงเรียนปงพัฒนา
วิทยาคม และทาง www.pongppk.ac.th   

6. เกณฑ์การคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

วัน เดือน ปี และเวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
4  ตุลาคม 2559 
เวลา 09.00 น – 10.30 น. 

1. ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงานธุรการ 
2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

30 
30 

ทดสอบข้อเขียน 
ทดสอบปฏิบัติ 

4  ตุลาคม 2559 
เวลา 11.00 น. 

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ หรือฝึกภาคปฏิบัติ 

40 สัมภาษณ์ 

รวมคะแนน 100  
 
7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังต่อไปนี้ 

7.1 ประเมินสมรรถนะข้อท่ี 1-2 ทดสอบข้อเขียน 60 คะแนน ในวันท่ี 4  ตุลาคม 2559 
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
7.2 ประเมินสมรรถนะข้อท่ี 3  สอบสัมภาษณ์  40 คะแนน ในวันท่ี 4  ตุลาคม 2559 
เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมท้ัง 2 สมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9. การประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรได้ภายในวันท่ี  6 กันยายน  2559  

ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และทางเว็ปไซต์  www.pongppk.ac.th 

10. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับท่ีผ่านการเลือกสรรเป็น
บัญชีของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไป เมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด 1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่ละ
กรณี 
 
 

http://www.pongppk.ac.th/
http://www.pongppk.ac.th/


11.การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง 
 ส าหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ท่ีขึ้นบัญชีไว้มารับการท าสัญญาจ้างครั้งต่อไป โรงเรียนปง
พัฒนาวิทยาคม จะด าเนินการท าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้โดยตรงเป็นรายบุคคล และส่งโดยวิธี
จดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามท่ีอยู่ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลาผู้ผ่านการเลือกสรร
ได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน นับแต่วันประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับ ท่ีเรียกให้มารายงานตัว และทางเว็บไซต์ www.pongppk.ac.th อีกทางหนึ่งด้วย 

12.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับท่ี 1 จะต้องท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภายในวันท่ี  7 ตุลาคม 2559 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  23  กันยายน   พ.ศ.2559 
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