ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
..............................................
ด้วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ อจัดจ้างเป็ นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้ องปฏิ บัติการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุ ด
ที่ ศธ 04009/ว62 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ นฐานที่ 512/2559 สั่ ง ณ วั นที่ 28 กั นยายน พ.ศ.2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ ยวกั บลู กจ้ างชั่ วคราว
จึงประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ตำแหน่ งที่จ ะคัด เลือ กเพื่ อจ้ างลูก จ้า งชั่ วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้ าที่ ประจำห้ องปฏิ บั ติ การ
คอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 9,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี
๒.๓ ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ตาไม่บอดสี
๒.6 วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป
๒.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่อาการปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.8 ไม่ เป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการหรื อ เป็ น ผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชก ารไว้ ก่ อ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
๒.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๒.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑1 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑2 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑3 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
๒.๑4 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑5 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร

/3. ลักษณะงานที่จ้าง...

-23. ลักษณะงานที่จ้าง
3.1 ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.4 ติ ด ตั้ ง ดู แล บำรุ งรั ก ษา และพั ฒ นาเกี่ ยวกั บ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียกคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
3.6 ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลและการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กับผู้ใช้บริการ
3.7 ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการ การติดตั้ง บำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3.8 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงาน
ของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
3.9 พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3.10 ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ และระบบ
โทรคมนาคม
3.11 ติดตามประเมินผล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และรายงานผลการดำเนินงาน
3.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เงื่อนไขการจ้าง
4.๑ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 9,0๐๐ บาท (รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ด้วยแล้ว)
4.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ

6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
6.๑ สำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษาพร้อมฉบับจริง
6.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
6.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
6.6 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๒ รูป

7. การยื่นใบสมัคร
7.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
7.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
7.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
/8. การประกาศรายชื่อ...

-38. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และบนเว็บไชต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
9. วิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (40 คะแนน)
- ประเมินประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (60 คะแนน)

10. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และบนเว็บไชต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
11. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
โรงเรี ย นหล่ ม สั ก วิ ท ยาคม จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก เรี ย งตามลำดั บ จากผู้ ได้
คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2๕65
12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือ่ นไขการจ้าง
12.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 สำหรับการเรียกตัวผู้
ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญา
จ้าง
12.2 การจ้างตามข้อ 12.1 ไม่มีข้อผูกพั นต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
12.3 ผู้ ได้ รับ การจ้ างเป็ น ลู กจ้างชั่ ว คราวรายเดื อนตำแหน่ งเจ้าหน้าที่ ประจำห้องปฏิ บัติ การ
คอมพิวเตอร์ จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงือ่ นไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
12.4 ผู้ ได้ รั บ การจั ดทำสั ญ ญาจ้ างเป็ น ลู กจ้ างชั่ วคราวรายเดื อนตำแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ประจำ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามกำหนด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
12.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
12.6 เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีถัดไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายประทิน เหลืองทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือ กเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
************************
กำหนดการดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

๒. รับสมัครคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
(เว้นวันหยุดราชการ)

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

๔. ดำเนินการคัดเลือก
ภาค ก. ความรอบรูแ้ ละความสามารถทั่วไป
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
5. ประกาศผลการคัดเลือก

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th

