
 
 
 

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 

………………………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่  1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวดังกล่าว  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต ำแหน่ง ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ ค่ำจ้ำง และระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เช่ือมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ การจัด และบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้ 
  ค่าจ้าง/เดือน 8,500 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง หรือ
ตามกฎหมายก าหนด ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2563      
(ต่อสัญญาจ้างในรอบปีต่อไป เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด) 

 2. คุณสมบัติท่ัวไป 
  1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
  3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
  4) ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
  5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  7) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
  9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 



  10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
  12) ไม่เป็นผู้เคยกระท าทุจริตในการสอบเข้าสอบรับราชการ 

 3. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  1) จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
  2) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคตทิี่ดีกับการท างานลักษณะมวลชนสัมพันธ์ 

 4. สถำนท่ี วันรับสมัคร วันคัดเลือก และวันท ำสัญญำ 
  1) สถานที่รับสมัคร ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
  2) วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ 
  3) ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ และที่ www.maesai.ac.th       
  4) ท าการคัดเลือก วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  5) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  6) ท าสัญญาและปฏิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ต้องมีผู้ค้ าประกัน
เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ (พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกัน) ตั้งแต่ระดับ 3 ข้ึนไป     
จ านวน 1 คน 

 5. เอกสำรและหลักฐำนท่ีจะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัครคัดเลือก 
  1) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีด า สวมใส่เสื้อสุภาพไม่มีลวดลายขนาด 2 นิ้ว 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ีจ านวน 2 รูป 
  2) หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมด้วยส าเนา 1 ฉบับ 
  3) หลักฐานแสดงผลการเรียน (TRANSCRIP) พร้อมด้วยส าเนา 1 ฉบับ 
  4) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมด้วยส าเนา 1 ฉบับ 
  5) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมด้วยส าเนา 1 ฉบับ 
  6) ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมด้วย
ส าเนา 1 ฉบับ 
 
 



 6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ จะท าการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี ้
  1) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน)  
  2) สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) 

 7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ 
ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจัดล าดับที่ เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนภาคปฏิบัติสูงกว่าอยู่ล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนภาคปฏิบัติเท่ากัน ให้
ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าอยู่ล าดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 
    (ลงช่ือ)  
       (นายปราโมทย์  นพวงศ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 


