ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์
......................
ด้วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหา
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน
เดือนละ 7,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน ๒๕๖1
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓0 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ใน ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรคพ.ศ. 2549
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร หรือนักพรต นักบวช
(๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) เป็นผู้ได้รบั วุฒิ ปวส. ขึ้นไป วิชาเอก คอมพิวเตอร์
(2) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การพัฒนาโครงการด้านสารสนเทศ ระบบงานและฐานข้อมูล เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย การตัดต่อวีดีโอ และการทาข้อมูลนาเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ หรือมีการ
รับรองความสามารถหรือได้ผ่านการอบรมหรือมีใบประกาศนียบัตรการอบรมด้านสารสนเทศ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ
๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ การซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
3.2 ดูแลระบบเครือข่าย
3.3 ตัดต่อวีดีโอและทาข้อมูลนาเสนอผลงานโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ

๓.4 งานอื่นๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารสานักงาน โรงเรียนเชียงกลาง
“ประชาพัฒนา” ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 – 23 ตุลาคม 2560 เวลา ๐9.00 น -๑๖.๐๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดา ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร โดยถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
๒. สาเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งทีส่ มัคร จานวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน ในกรณีทมี่ ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งทีส่ มัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสทิ ธิ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้ นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก
สรรหา
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหา ภายใน
วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
๗.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการคัดเลือก สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๘. หลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ดังนี้
วัน เวลา
วิชา
วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๐
ภาค ก ความรู้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เวลา ๐8.30-๑0.30 น. ภาคปฏิบัติ 70 คะแนน
- การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

คะแนนเต็ม
30

เวลา 10.30-๑2.30 น. การตัดต่อวีดีโอ

40

เวลา 13.30-๑4.00 น. ภาคทฤษฎี 30 คะแนน

30

เวลา ๑4.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

50

หมายเหตุ
เตรียมแผ่นติดตั้ง
ระบบปฏิบัตกิ าร
WINDOW 7 ขึ้นไป
เตรียมโปรแกรมตัด
ต่อวีดีโอและเตรียม
ไมโครโฟนพร้อมหูฟัง
เพื่อใช้ในการตัดต่อ
วีดีโอ
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ สอบที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้รบั การประเมินครบทุกด้าน และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผทู้ ี่ได้คะแนน
กิจกรรมภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผทู้ ี่ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติ มากกว่าอยู่
ในลาดับทีส่ ูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผูท้ ี่อยู่ในลาดับที่ที่สูงกว่า
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนทีส่ อบได้แต่ละกิจกรรม
๑๐. การประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และทาสัญญา
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก ตามลาดับคะแนนทีส่ อบได้
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนเชียงกลาง
“ประชาพัฒนา” และทาสัญญาในวันที่ 27 ตุลาคม 2560
การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ ่านการคัดเลือกในครัง้ แรก จะถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผผู้ ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียก
ตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว ดังนั้น จึงเป็นหน้าทีข่ องผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้และให้เวลา ๑๐ วันนับแต่วันที่ประกาศ หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสทิ ธิ์เรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามรูปแบบของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เมื่อโรงเรียนได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

ลงชื่อ
( นายจรัส ลาทา )
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

ปฏิทินการรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบ
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูส้ อบคัดเลือกได้
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

วัน เดือน ปี
12 ตุลาคม 2560
วันที่ 16 – 23 ตุลาคม 2560
ภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๗๕-๓๒๔๘ , ๐๘๑-๙๖๐-๘๓๘๓ ,๐931396394
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