
ประกาศสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ 
เรือ่ง รบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลทัว่ไปเพือ่จา้งเปน็ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน 

ตำแหนง่นกัวซัาการคอมพวิเตอร์

ดว้ยสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ จะตำเนนิการคดัเลอืกบคุคลทัว่ไปเพือ่จา้งเปน็ลกูจาัง 
ชัว่คราวรายเดอืน ตำแหนง่นกัวซัาการคอมพวิเตอร ์ปฎษตังานกลุม่นโยบายและแผน สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
สระแกว้ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพือ่จดัจา้งลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืนปฏบิตังิาน ณ สำนกังาบศกึษาธกิาร 
จ งัห วดั ส ระแก ว้  ด งัน ัน้ เพ ือ่ ไ ห ก าร ต ำเน นิ ก าร ค ดั เล อื ก เป น็ ไ ป ด ว้ ย ค ว าม เร ยี บ ร อั ย  บรสิทุธ ิ ้ ยตุ ธิรรม  
อาศยัอำนาจตามพระราชนญัญตกิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ จงัประกาศรบัสมคัร 
คดัเลอืกบคุคลทัว่ไปเพือ่จา้งเปน็ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืนตำแหนง่นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ดงัรายละเอยดตอ่ไปบี้

๑ . ตำแหนง่หีร่บัสมคัรคดัเลอืก
ลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน ตำแหนง่นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์จำนวน ๑ อตัรา อตัราคา่ตอบแทน 

เดอืนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คณุสมบดทัว่ไปของผูส้มคัรคดัเลอืก 

๒.๑ มีสญัชาตไิทย 
๒.๒ มอีายไุมตากวา่สบิแปดปี
๒.๓ เปน็ผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบบประชาธปิไตยอบัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมฃ

ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
๒.๔ ไม,เปน็ผูต้ำรงตำแหนง่ทางการเมอีง สมาชกิสภาทองถิน่ หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่
๒.๕ ไมเ่ปน็กรรมการบรหิารพรรคการเมอีงหรอืเจา้หนาัทีโ่นพรรคการเมอีง
๒.๖ ไมเ่ปน็ผู1้รคัวามสามารถ หรอืจตัพบิเพอิบไมส่มประกอบ หรอืเปน็โรคตามทีก่ฎ ก.ค.ศ.

กำหนด
๒.๗ ไม,เปน็ผูอ้ยูใ่นระหวา่งถกูสัง่พกัราชการถกูสัง่ใหอ้อกจากราชการไวกั,อน หรือ

ตามกฎหมายอืน่
๒.๘ ไม,เปน็ผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดื 
๒.๙ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๒ .๑๐ไมเ่ปน็ผูเ้คยดอ้งโทษจำคกุโดยตำพพิากษาถงทีส่ดุใหจ้ำคกุ เวน้แตเ่ปน็โทษสำหรับ 

ความผดิทีไ่ดก้ระทา้โดยประมาท หรอืความผดิลทโุทษ
๒.๑๑ ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ องคก์รมหาชน 

หรอืหนว่ยงานชองรฐั หรอืองค์กรระVIว่างประเทศ
๒.๑๒ ไม,เปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืใลอ่อกเพราะทา้ผดิวนิยั 
๒.๑๓ ไม,เปน็ผูเ้คยกระทา้การทจุรติใบการสอบเขา้รบัราชการ หรอืเขา้ปฏษิตังิาน

ในหนว่ยงาบของรฐั
๒.๑๔ ไมเ่ปน็พระภกบ ุหรือ สามเณร หรอื นกัพรต หรอื นกับวช 

6ท. คณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่
เปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาวฒุปิรญิญาตรหืรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้มต่รกวา่บีไ้นสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์

หรอืสาขาวชิาใดสาชาวชิาหนึง่ทางคอมพวิเตอรห์รอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

/ ๔. หบาัทีค่วามรบัผดิชอบ...



๔. หนาท่ีความรบผดชอบหลก
ปฏบิตังิาบในฐานะผูป้ฏบิตังิาบระดบัตน้ ทีต่อ้งใชค้วาม! ความสามารถทางวชิาการใบการทำงาบ 

ปฏบิตังิาบเกีย่วกบัวชิาการคอมทวิเตอร ็ภายใตก้ารกำกบั แบะบา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามที!่ตร้บั 
มอบหมายโดยรลกัษณะงาบทีป่ฏบิตัใิบตา้บตา่ง  ๆดงับี ้

๔.®. ต้านการปฏิบัติการ
(๑) ตดิตัง้เครือ่งคอมทวิเตอรส์วํนบคุคล ชดุคำสัง่ระบบปฏบิตักิาร ชดุคำสัง่สำเรจ็รปูระบบเครอืขา่ย 

คอมทวิเตอรแ่ละอปุกรณท์ีเ่กีย่วชอ้ง เพือ่สนบัสบบุใหง้านเทคโนโลยสีารสนเทศคำเนนิไป!ตอ้ยา่งรประสทิธภิาพและ 
สอดคลองกบัความตอ้งการของหนว่ยงาบ

(๒) ประมวลผลและปรบัปรงุแก!ัขแฟม้ชอ้มลู เพือ่ใหช้อ้มลูที!่ดถักูตอ้งแมบ่ยำและทนัสมยั
(๓) ทดสอบคณุสมบตัติา้นเทคนคิของระบบ เพือ่ใหระบบมคีณุสมบตัทิีถ่กูตอ้งตรงตามความตอ้งการ 

และสภาพการใชง้านของหนว่ยงาบ
(๔) เฃยีบชดุคำสัง่ตามชอ้กำหนดของระบบงาบประยกุต ์และระบบชอ้มลูที!่ตว้างแผนโว 

เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิาบเทคโนโลยสีารสนเทศใหค้ำเนบิใปใตอ้ยา่งรประสทิธภิาพ
(๔ )ขว่ยรวบรวมชอ้มลูและวเิคราะหค์วามตอ้งการของระบบงาบประยกุตแ์ละระบบชอ้มลูของ 

หนว่ยงาบที!่มช่บ้ชอ้น เพือ่พฒันาระบบงาบเทคโนโลยสีารสบเทศใบหนว่ยงาบใหม้ประสทิธภิาพและตรงตาม 
ความตอ้งการของหนว่ยงาน

(๖) ชว่ยรวบรวมชอ้มลูและวเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบงานประยกุตเ์พือ่ให!ดระบบงาน 
ประยกุตท์ีต่รงดามคณุลกัษณะและความตอ้งการของหนว่ยงาบ

(๗) รวบรวมชอ้มลูประกอบการกำหนดคณุลกัษณะเฉพาะของเครือ่งคอมทวิเตอรแ์ละอปุกรณ ์ระบบ 
เครอืขา่ย ระบบงาบประยกุตแ์ละระบบสารสบเทศ การจดัการระบบการทำงาบเครือ่งการตดิตัง้ระบบเครือ่ง เพือ่ให ้
ใตอ้ปุกรณค์อมทวิเตอรท์ีเ่ปน็มาตรฐานเคยีวกบั และตรงตามความตอ้งการใชจ้องหนว่ยงาบ 

๔.๒ ต้านการวางแผน
วางแผนการทำงาบทีร่บัผดิขอบ รว่มคำเนบิการวางแผนการทำงาบของหนว่ยงาบหรอืโครงการ 

เพือ่ใหก้ารคำเนบิงาบเปน็ไปตามเปา็หมายและผลลมัฤทธิท้ีก่ำหนด 
๔.๓ ต้านการประสานงาบ

(๑) ประสานงาบทำงานรว่มกบัทัง้ภายใบและภายบอกทมีงาบหรอืหนว่ยงาบเพือ่ใหเ้กดิ 
ความรว่มมอและผลลมัฤทธิต้ามทีก่ำหนด

(๒) ขีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัชอ้มลู ขอเทจีจรงิ แก'บคุคลหรอืหนว่ยงาบทีเ่กีย่วชอ้ง 
เพือ่สรา้งความเชา้ใจหรอืความรว่มรอใบการคำเนบิงาบตามที!่ตร้บัมอบหมาย 

๔.๔ ต้านการบริการ
(๑) ชว่ยจดัทำคู่รอระบบและคู่รอผู!้ช ้เพ่ือใหผู้!้ชส้ามารถใชง้าบคอมทวิเตอรืใตด้วัยตบเอง 

อยา่งรประสทิธภิาพ
(๒) คำเนบิการตกิอบรมหรอืถา่ยทอดความ! สนบัสบนุการใชร้ะบบงาบทีพ่ฒันาแก,เจาัหนาัที ่

ผู้ใชง้าน เพือ่สรา้งความรค้วามเชา้ใจใบตา้บวชิาการคอมทวิเตอร ิ ^
(๓)ใหค้ำปรกิษาแนะบาแกผู่!้ชเ้มีอ่มนีญิหาหรอืชอ้สงลยัใบการใชง้าบเครือ่งคอมทวิเตอร ิ

เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถแก!ัขและใชง้านเครือ่งคอมทวิเตอร!ัตอ้ยา่งรประสทิธภิาพ 
๔. กำหนดวน เวลา และสลานท่ีรับสมัคร

ผูป้ระสงคจํะสมคัรเชา้รบัการดดัเลอืกสามารถขอรบัและยืบ่ใบสมคัรพรอ้มเอกสารหลกัฐานตว้ย 
ตบเองระหวา่งรนัที ่ ๑๒ -๑๖ ตลุาคม ๖๔๖๓ (ทบรบัหยดุราชการและรนันกัชต้ฤกษ)์ ท ลา ๐ ๘ .00  -  ๑๖ .๐๐ น. 
ณ กลุม่บรหิารงาบบคุคล สำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดสระแกว้

/ ๔. ๖. เอกสาร...

-๒-



๖. เอกสาร และหสักฐานการสมัดร
๖.๑ ใบสมคัรคดัเลอืกตามแบบทีก่ำหนด
๖.๒ ใบปรญิญาบตัร หรอืหนงัลอืรบัรองคณุๅฒ ิ พรอ้มสำเนา จานวน ๑ ชุด
๖.๓ ใบระเบยีนแสดงผลการเรยีน หรอืใบแสดงผลการศกึษา พรอัมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๖.๔ ทะเบยีนบาันพรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชดุ
๖.๕ บตัรประจำควัประซาซบ หรอืบตัรทีท่างราซการออกใหแ้ละมรีปูถา่ยของผูล้อืบตัร 

พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชดุ
๖ .๖  ใบรบัรองแพทย ์ซึง่ออกไมเ่กนิ ๑  เดอืน 
๖.๗ ใบสำคญัการเปลีย่น ซ่ือ -  สกุล {ลา้ม)ี พรอ้มสำเนา จำนวน ๑ ชดุ 
๖.๘ รูปถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑  X ๑  น้ิว ถา่ยมาแลว้ใมเ่กนิ 

๖  เดอืน จำนวน ๑ รูป
๖.๘ สำเนาเอกสารทกุฉบบัใหผู้ส้มคัรรบัรองสำเนาถกูตอ้ง และลงซือ่กำกบัทกุฉบบั 
๖ .๑๐ หลกัฐานของผูส้มคัรรายใด หากคณะกรรมการพจิารณาเทนีวา่ตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิ 

จะตอ้งนำมายืน่ภายในวนัรบัสมคัรวนัสดุหา้ย

๗. การประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะประกาศรายซือ่ผูม้สีทิธเิซารบัการคดัเลอืกภายในวบัที ่ ๑๙

ตลุาคม ๖๕๖๓ ณ สำนก้งานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ และเวบ็ใซตส้ำนก้งานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้เวบ็ไซด ํ
h ttp s ://w w w .m o esk .g o .th /

๘. วิธีการคัดเลือก
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะดำเนบิการคดัเลอืกโดยการสมัภาษณ ์ในวันที ่ ๖๖ ตลุาคม 

๒๕๖๓ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๐๐ บ.เปน็ตน้ไป ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ ตามองคป์ระกอบตา่งๆ คงันิ ้
(คะแนน ๑๐๐ คะแบบ)

๘.๑ ประวต้การศกึษา ความรูค้วามสามารถ ทีเ่ปน็ประโยซนตํอ่การปฎบิต้หนา้ทีใ่บดำแหบ,งคงักลา่ว 
๘.๒ ประสบการณก์ารทำงาบ 
๘.๓ บคุลกิภาพ พว่งทวีาจา 
๘.๔ เซาวบ่ญีญา การคดัสนิใจ 
๘.๕ ทศันคตติอ่การทำงาน 

๙. เกณฑ์การคัดสิน
ผูท้ีล่อืวา่เปน็ผูผ้า่นเกณฑก์ารคดัเลอืกตอ้งไตค้ะแบบไมต่รกวา่รอ้ยละ ๖๐ 

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะประกาศรายซ ือ่ผ ูผ้ า่นการคดัเลอืกเรยีงตามสำคบัจากผ ูท้ ี่

ไตค้ะแนนรวมสงูสดุ หากในกรณไีตค้ะแบบรวมเทา่คบัใหผู้ท้ ีส่มคัรสำคบัทีก่อ่นเปน็ผูไ้ตร้บัการคดัเลอืกผูผ้า่น
การคดัเลอืกใหข้ึน้บญัซไีว!ัมเ่กนิ ๑  ป ี นบัแตว่บัประกาศผลการคดัเลอืก ตัง้บีจ้ะประกาศผลการคดัเลอืกภายในวนัที่
๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ โทร ๐๓๗-๕๕๐๒๔๖ และเวบ็ไซค ์
h ttp s ://w w w .m o esk .g o .th /

๑๑. การเรียกคัวและจัดทำสัญญาจัาง
สำนกังาบศกึษาธกิารจงัหวดัสระแลว้ จะดำเนนิการทำสญัญาจาังผูผ้า่นการคดัเลอืกตามสำคบัที ่

ตามอตัราวา่งทีป่ระกาศรบัสมคัร ครัง้แรก ในวับที ่ ๑  พฤศจกิายน ๖๕๖๓ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น.

/©to. การสั๋งจัาง...

https://www.moesk.go.th/
https://www.moesk.go.th/


«๒. การส์งจ้าง
©๖.๑ &ต้รับการคดเลือกจะไต้รบการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเสือบ รับค่าตอบนทบเสือนละ 

๑<ร;๐๐๐บาทระยะเวลาการจ้างพ ั๊นเค่วัพr«  ทฤศจทายิน๖<£wn-๓๐ กันยายน ๖๕๖๔
๑๖.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเสือน ไม่มจ้อยูกพบ«81บองทจะนา1ไปสู่การบรรจุทรอชรับ๗ ส์ยน 

สถานภาทเป็นลูกจ้างประจ้า ทนักงานราซการ หรือซาราชการ
๑ ๖ .ณ ยูฝานการสอบคดเลือก ต้องเป็นผูมคุณสมบ้ดดรงดามประกาศรับสมครทุกประการหากภายหลัง 

ตรวจสอบทบรำเป็นพาดคุณสมบด จะไม่ไต้รับการทจารณาจ้าง หรอเลกจ้าง นลวแค'กรณีโดยใม่มีเง่ือนไซใด ๆ
ท้ังสิน

ประกาศ ผ  วับที ๕ ตลาคม 71ศ. ๖๕๖๓

(นายไสว สารบท) 
ศึกษาธิการจ้ทฑดสระแกว



ใบสมคัรเขารบัการคดัเลฮีกบคุคลทัว่ไปเพ ีอ่จดัจา้งเปน็ลกูจา้งซวคราวรายเดอืน 
สำมกังานศกึษาธกิารจงัหวดสระนกว

๑ .  ชือ่ -  นามสกลุ (นาย/บาง/นางสาว)........................................................................................................................- ....................................................................................................................................- ................................................................

๖ . รนั เดอืน ป ี เกดิ_____....เดอืน........... .......................... ..พ.ศ....................... (อาย.ุ............. .ปี............. เดอืน)
ศาสนา.....................................

๓. วุฒิการศกึษา........................................................ .วิขาเอก.............................................................
สำเรจีการศกึษาป_ี_________ _______สถาบนัการศกึษา_________-  ......................... ........................

๔. บตัรประจำควัประซาซนเลขที.่................................................ .....ออกให ้ณ จงัหวด.....................................
หมดอายรุนัที่............................

๔. ทีอ่ผูบ่จีวบุนั บา้นเลขที่....................... .หมูท่ี่.................ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน.........................................ตาบล/นขวง.................................... อำเภอ/เขต .....................................
จงัหรดั_________________ รหส้ไปรษณย์______________ .โทรคัพท์................................................... .

๖. ความสามารถพเิศษ................................................... :....................................................................................

ตดรูปถ่าย

๗. ไคแันบหลกัฐานตา่ง  ๆชืง่ไคลังชือ่รบัรองสำเนาถกูตองนลวัมาพรอัมลบัใบสมคัร รวม.......................ฉบับ ดือ
{} สำเนาใบปรญิญาบตัร หรอืหบงัสอิรับรองคณุวฒุ ิ ๑  ฉบับ
นใบระเบยีบแสดงผลการเรยีน หรอืใบแสดงผลการศกึษา ๑  ฉบับ 
{} สำเนาทะเบยีนบา้น ๑  ฉบับ 
{} สำเนาบตัรประจำตวประขาขบ ๑ ฉบับ 
{} ใบรับรองนพทย ๑ ฉบับ
{} สำเนาใบสำคญัเปลีย่นชือ่ควั - ชือ่สกลุ (ถา้ม)ี ๑ ฉบับ

ลงลายมอีชือ่____________ _______ ________ผูส้มคัรสอบคดัเลอก

รนัที่........... .เดอืน............................ พ.ศ.................

สำหรบัเจา้หนาที่
{} หลกัฐานครบถว้น
{} มบีญีหาดอื...................................................................... .....................................................

ลงลายมอีซีอ่...................................................เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร

ตลุาคม พ.ศ. ๖๔๖๓

๑. ผูส้มคัรจะคอังกรอกใบสมคัรควัยลายมอืจองตนเองลงลายมอืชือ่ตอ่เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร
๒. ก่อนย่ืนใบสมคัร จะคอังตรวจสอบ หลกัฐานตา่ง  ๆใหค้รบถว้น ถกูคอัง และรบัรองสำเนาเอกสารแถว้



ปฏทินิการดำเนนิการคัดเลอืกบคุคลชัว่ไปเพ ีอ่จดัจา้งเปน็ลกูจา้งชัว่คราวรายเลอืน 
ดำแหนง่นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ปฏบิดงานกลุม่นโยบายและแผน 

ดำบกงาบอกีษาธกิารจงัหวดัสระแกว้

รายละเอยีด วบั Aวลา

ประกาศรบสมคัรคดัเลอืก ภายโนวบัที ่๕ ตลุาคม ๒๕๖๓
รบัสมคัรคดัเลอืก (1นวัน และเวลาราขการ) ระหวางวบัที ่๑๒-๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓
ประกาศผูม้ส,ิทธเ'รารบัการคดัเลอืก ภายในวบัที ่ ๑๙  ตลุาคม ๒๕๖๓
คดัเลอืกโดยการสมัภาษณ์ วบั ท ี๒่๒ตลุาคม ๒๕๖๓
ประกาศรายซีอ่ผูผ้า่นการคดัเลอืก ภายในวบัที ่๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓
ดำเนนิการสัง่จา้ง จดัทาสญัญาจา้ง ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๓


