ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
…………………….
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 /๒๕60 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
อัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
2. พัฒนารูแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ดูแลพื้นที่การใช้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เช่น
ห้องควบคุมปฏิบัติการหลัก ห้องประจากลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ห้องประชุมปฏิบัติการ และห้อง
คอนเฟอร์เรนซ์ ได้อย่างเป็นระบบและเรียบร้อย
4. ดูแล แก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้คาแนะนาการใช้งานระบบสารสนเทศเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งานในสานักงาน และสถานศึกษา เช่น
ปัญหาการใช้บ ริการ อีเมล์ ระบบอินเทอร์เน็ต ทางช่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
6. สามารถจัดสร้าง Account การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ และประสานงานกับ
หน่อยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับ Account และใช้งานได้
7. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีในงานด้านประชาสัมพันธ์ เช่น จัดทาจดหมายข่าว ได้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
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(6) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้อ งรับ โทษจาคุ กโดยคาพิ พากษาถึ งที่สุ ดให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(9) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฏหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฏหมายองค์กรวิชาชีพนั้น
(10) ไม่เป็น ผู้บกพร่ องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(11) ไม่เป็ น ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่มารายงานตัวเพื่อจัดจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจานวนหน่วยกิตวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
2.3 ความสามารถพิเศษ
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ เช่น จัดทาจดหมายข่าว
2. มีความสามารถในการทางานด้านกราฟฟิก
3. มีความสามารถทางด้านการตัดต่อ จัดทาวิดีโอ
4. มีความสามารถในการทางานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
5. มีความสามารถในด้านการบริหารจัดทาเว็บไซด์ สื่อออนไลน์ ระบบโซเซียลมีเดีย ตลอดจน
ความสามารถในด้านการจัดการ Clound technonogy เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
6. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
3. การรับสมัคร
3.1 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 X1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษา ตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
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ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกินภายใน 1 เดือน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

3.2 การยื่นใบสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม
2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในเวลาราชการ)
(2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารั บ การคัดเลื อกจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ใน ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ ตามความรู้ความสามารถ ดังนี้
1.1 ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
1.2 ความสามารถทางด้านการติดต่อ จัดทาวิดีโอ
1.3 ความสามารถในการทางานด้านสิ่งพิมพ์
1.4 ความสามารถในด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ระบบโซเซียลมีเดีย ตลอด
จนความสามารถในด้านการจัดการ cloud technology เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
1.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ เช่น จัดทาจดหมายข่าว
1.6 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ดังนั้น ผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ชิ้นงาน หรือใบสาคัญที่รับรองความสามารถ
นั้น ๆ มานาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการสัมภาษณ์

- 46. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกาญจนิกา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามตารางคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.๒๕61
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวม
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม (100 คะแนน)
8. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะประกาศผลการคัดเลือกภายใน
วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และทางเว็บไซต์
www.kan1.go.th โดยเรียงลาดับตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สมัครก่อนอยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า และบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ และบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิก กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
2) ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การว่าจ้างตามสัญญาจ้าง
4) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาได้
9. การดาเนินการจ้าง
9.1. จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่สูงสุดลงมาตามลาดับในอัตราว่างในรอบ
แรก จานวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2561 จะทาสัญญาจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ตั้งแต่วันที่
26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป
ทั้งนี้ ให้ ใช้ ป ระกาศขึ้น บั ญชี ผู้ ได้รั บการคัดเลื อกของส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้น
บัญชี สาหรับการเรียกตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีโดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้
ในใบสมัคร
9.2. เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 30 กันยายน 2561) จะดาเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด เมื่อผ่านผลการประเมินแล้ว ปีงบประมาณต่อไปจะดาเนินการจ้างได้ก็
ต่อเมื่อได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น

- 5 9.3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตามประกาศนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับ/เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการหรือข้าราชการ
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
รับสมัครคัดเลือกนี้ จะไม่พิจารณาทาสัญญาจ้าง หรือจะถูกยกเลิกการจ้างทันที เนื่องจากคุณสมบัติแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

9

มกราคม พ.ศ. 2561

(นายวิทยาเกียรติ เงินดี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
(แนบท้ายประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561)
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก

ภายในวันที่ 9 มกราคม 2561

2. รับสมัครคัดเลือก
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561
(ในวัน เวลา ราชการ)
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

4. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 มกราคม มกราคม 2561

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561

6. ทาสัญญาการจ้าง

ในวันที่ 26 มกราคม 2561

