
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 
  

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด จ ำนวน 1 อัตรำ 

อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ 
ว ๔๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกพนักงำน
จ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง 
  ชื่อต ำแหน่ง  พนักงำนพิมพ์ดีด 
  อัตรำว่ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
  อัตรำค่ำตอบแทน เดือนละ 9,000 บำท 

2. ขอบข่ายภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนจัดพิมพ์เอกสำรตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน 
ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ พร้อมทั้งตรวจทำนควำมถูกต้องของเอกสำรที่พิมพ์ โดย
สำมำรถจัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่ำงถูกต้องและประณีต และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย  
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพิมพ์เอกสำรที่เป็นภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ เช่น กำรพิมพ์หนังสือ 

รำชกำร บันทึก รำยงำน ประกำศ ค ำสั่ง แบบฟอร์ม ตำรำง แผนภูมิ เป็นต้น พิมพ์ค ำสั่งโดยไม่มีต้นร่ำง พร้อมทั้ง
ตรวจทำนควำมถูกต้องของหนังสือ จัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่ำงถูกต้องและประณีต 

(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก 
ต่อกำรค้นหำและเป็นหลักฐำน 

(3) ดูแลรักษำเครื่องใช้ส ำนักงำนที่มีไว้เพ่ือปฏิบัติงำนและเกี่ยวกับพิมพ์ดีด เช่น เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในกำรพิมพ์ เป็นต้น 

2.2 ด้านการวางแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
2.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม 

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2.4 ด้ำนกำร....... 
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2.4 ด้านการบริการ 
ผลิตเอกสำรต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน 

3. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือก 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอ่ืน หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
องค์กรวิชำชีพนั้นๆ 
 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
 (๘) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 

(14) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร ตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่อง ห้ำมพระภิกษุ สำมเณร 
เรียนวิชำชีพหรือเข้ำรับกำรคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘) 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหรือ
คุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี ทุกสำขำ 
      3.3 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง 
2. มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 

   3. มีสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
 4. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ใช้ใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้ 
เท่ำนั้น สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
http://www.udesa2.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอุดรธำนี เขต ๒ อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำงวันอังคารที่ ๑8 ตุลาคม 2565 
ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 

http://www.udesa2.go.th/
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  4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นประกอบกับใบสมัครในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  (๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำสีด ำ ขนำด ๑ x 1.5 นิ้ว ทีถ่่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
(นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) และถ่ำยครั้งเดียวกัน จ ำนวน ๓ รูป 
  (๒) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือปริญญำบัตรฉบับจริงพร้อม
ส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ หรือ 
  (๓) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่ำได้ศึกษำครบตำมหลักสูตรและสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติให้จบกำรศึกษำแล้วภำยในวันปิดรับสมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ยัง
ไม่ได้รับปริญญำบัตร) 

(4) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcripts) ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(5) บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(6) ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐและออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวัน 

สมัครซึ่งต้องแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ         
(8) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) ฉบับจริง      

พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
เอกสารตามข้อ (๒) – (8) ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วยและส าเนาเอกสารทุกฉบับ   

ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกรำยใด              
ยื่นหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบตำมประกำศนี้ เจ้ำหน้ำที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครรำยนั้น และไม่มีสิทธิเรียกร้อง          
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5. การยื่นใบสมัคร 

(๑) ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น และจะต้องกรอกรำยละเอียดใน 
ใบสมัครพร้อมหลักฐำนตำมที่ก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

(๒) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำร 
ไปรษณีย์หรือหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หำกแจ้งสถำนที่อยู่ไม่ชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ ผู้สมัครเข้ำรับ
กำรคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภำยหลังต้องแจ้งให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ทรำบภำยใน ๑๕ วัน 

(๓) ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องลงลำยมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัครใน 
วันสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

(๔) ผู้สมัครรำยใดปกปิดหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จโดยเจ้ำหน้ำที่รับสมัครไม่สำมำรถตรวจสอบ 
ได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หำกผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกได้และได้รับกำรเรียกตัวเข้ำรับกำรจ้ำงซึ่งได้
ตรวจสอบพบภำยหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๕) ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกและต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด อันเนื่องมำจำก
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกหรือตรวจพบว่ำหลักฐำนและเอกสำรซึ่งผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกน ำมำยื่นไม่ตรง หรือไม่
เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำตั้งแต่ต้นไป 
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6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
    จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันจันทร์ที่  31  ตุลาคม  2565 

ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  และทำงเว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th    

7. หลักสูตรและวิธีการเข้ารับการคัดเลือก   
     ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ประเมินที่ก ำหนด ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี ้

8. วัน เวลา วิชาที่สอบและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จะด ำเนินกำรคัดเลือกตำมตำรำง ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

(20๐ 
คะแนน) 

หมาย
เหตุ 

วันเสาร์ที ่12 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑0.๐๐ น. 

ภาค ก 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป 

5๐ 
คะแนน 

 

 
 
เวลำ 10.3๐ - 12.๐๐ น. 
 
 
 

เวลำ 13.0๐ - 14.๐๐ น. 

ภาค ข  
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ปฏิบัติ) 

(1) ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมน ำเสนอ 
Power Point, Canva, Google From 

(2) กำรใช้งำนโปรแกรม Excel 
 

(3) ทดสอบปฏิบัติกำรพิมพ์หนังสือรำชกำร
ภำยใน และหนังสือรำชกำรภำยนอก 
 

 
 

   70     
    คะแนน 

 
 
30 คะแนน 

 

วันอาทิตยท์ี่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖5  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ค 
สอบสัมภำษณ์ 

๕๐ คะแนน 
 

 

ส าหรับสถานที่เข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑. ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้นั้นต้องได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะหรือ
สมรรถนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินที่ก ำหนด ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล ำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวม
จำกมำกไปหำน้อย  
  ๒. กรณีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกคะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนภำค ข มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
หำกยังได้คะแนนภำค ข เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนภำค ก เท่ำกัน 
ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนสอบสัมภำษณ์เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

๑0. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเฉพำะผู้
ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ และสอบสัมภำษณ์ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล ำดับที่ผู้ที่ได้
คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ และทำงเว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th    

http://www.udesa2.go.th/
http://www.udesa2.go.th/
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๑1. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก เว้น 

แต่มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 

 ๑2. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จะด ำเนินกำรสั่งจ้ำง เมื่อได้รับกำร
จัดสรรและโอนงบประมำณจำกส่วนรำชกำรแล้ว 

(2) กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะใช้ประกำศ               
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงตำมล ำดับที่ที่ประกำศผลกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกให้
มำรำยงำนตัวจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกได้ที่จะต้องรับทรำบประกำศขึ้นบัญชี ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
จ ำนวนที่เรียกเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงอำจจะมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร  

กำรเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะท ำ 
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยตรงเป็นรำยบุคคล ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน นับแต่วัน
ประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัคร ดังนั้นหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ภำยหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
ทันท ี
  (3) ผู้ได้รับกำรคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูงกว่ำคุณวุฒิที่ใช้สมัครอยู่ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้ำยตำม
ประกำศรับสมัคร เมื่อได้รับกำรสั่งจ้ำงหรือจัดท ำสัญญำจ้ำง จะขอปรับให้ได้เงินเดือนตำมคุณวุฒิที่สูงกว่ำในภำยหลัง
ไม่ได ้    

(4) หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร    
ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด ทั้งนี้              
หำกผู้ใดได้รับกำรจ้ำงแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค ำสั่งจ้ำงและยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้

 ๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรจ้ำง 
 (๓)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
 (๔)  ผู้นั้นไม่อำจเข้ำรับกำรจ้ำงตำมวันที่ก ำหนดได้ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  10 ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 

 

(นำยบูรพำ พรหมสิงห์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

 



 
หลักสูตรการคัดเลือกพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลำคม ๒๕๖5) 

 
 รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีกำรสรรหำและคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำคัดเลือกพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 
 
 ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยกำรทดสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
 
 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

1. ทดสอบกำรใช้งำนโปรแกรมน ำเสนอ Power Point, Canva และ Google From 
2. กำรใช้งำนโปรแกรม Excel 
3. ทดสอบปฏิบัติกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยใน และหนังสือรำชกำรภำยนอก 

 
 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยประเมินจำก 
 ๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (๑๐ คะแนน) พิจำรณำจำกเอกสำรหรือกำรตอบค ำถำม 

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติกำรศึกษำ 
 ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ (๑๐ คะแนน) พิจำรณำจำก กำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง 

ท่วงทีวำจำสุภำพ กำรสื่อสำรที่ด ี
 ๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (๑๐ คะแนน)  พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำม กำรตัดสินใจที่ดี  
  กำรควบคุมอำรมณ ์ 

 ๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)  พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม      
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวกและ
สำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็น
ที่ยอมรับได ้

       ๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์  พิจำรณำจำกแนวคิด เจตคติ อุดมกำรณ์ 
         (๑๐ คะแนน)           ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2565) 

 

 
 
 
 
 

 
 

       
 

 

 
 
   
   

รายการ วันที่ด าเนินการ 

๑. ประกำศกำรรับสมัครคัดเลือก ภำยในวันที่ 10  ตุลำคม 2565 

๒. รับสมัคร วันอังคารที่  18  ตุลาคม 2565  

ถึงวันจันทร์ที ่ 24 ตุลาคม 2565  

 (ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก ภำยในวันจันทร์ที่ 31  ตุลำคม  2565 
๔. ด าเนนิการคัดเลือก   

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบปฏิบัติ ภำคเช้ำ 
- สอบปฏิบัติ ภำคบ่ำย 
 

- วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑0.๐๐ น. 
เวลำ 10.30 – 12.00 น. 
เวลำ 13.00 – 14.00 น. 
 

- ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 

- วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป 

๕. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็น
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ดีด 

ภำยในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 

๖. จัดท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกำยน 2565  


