
 
     ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์  USO Net 

………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ต าบลศิลาเพชร  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ USO Net 
เพื่อบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าศูนย์อินเทอร์เน็ตสาธารณะ USO Net จ านวน ๑ คน ส าหรับบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ( Broadband Internet Service) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในพื้นท่ีห่างไกล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ USO Net โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

๑. ชื่อต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ USO Net     จ านวน  1  อัตรา  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิัติ 
ดูแลทรัพย์สินภายในศูนย์ USO Net ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และมิให้สูญหายหรือช ารุด 

เปิด - ปิดศูนย์ USO Net ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้บริการศูนย์ USO Net ให้ค าแนะน าการใช้ 
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขการใช้ศูนย์ USO Net จัดท าบันทึกการเข้าใช้ 
บริการศูนย์ USO Net ของผู้ใช้บริการในแต่ละวัน บันทึกและรวบรวมรายงานการแจ้งเหตุเสีย - เหตุขัดข้อง 
ต่างๆ กรณี อุปกรณ์ภายในศูนย์ USO Net เกิดการช ารุดเสียหายจะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบเพื่อด าเนินการ 
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว และอื่นๆ 

อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน 
- ค่าตอบแทน ๑๗,๐๐๐ บาท 
- สิทธิประโยชน์ มีประกันสังคม 
- ระยะเวลาจ้าง ๕ ปี 

 ท างาน   
- 6 วัน  จันทร์ – เสาร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หรือตามท่ี ผอ.ก าหนด) 

    -    หยุดวันนักขัตฤกษ์  (หรือตามท่ี ผอ.ก าหนด) 
๒. คุณสมบัติ 

(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในสาขาคอมพิวเตอร์ 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปี 
(๓) เป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่นใกล้เคียง 
(๔) ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
(๕) ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้ดี 
(6) ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้ 
(7) มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีความพร้อมส าหรับงานบริการ 



๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  ต าบลศิลาเพชร  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน  ระหว่างวันท่ี 8 - 11 กันยายน  ๒๕๖๓      
ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 

086-1896656  (นางกัญชพร  ไชยเสน)  ครูผู้ประสานงาน 
063-7939639  (นางสาวนริศรา  ตารินทร์)  ครูธุรการ 
089-7556606  (นางล าใย  หานิพัฒน์)  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

3.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๓.2.๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1.5 นิ้ว              จ านวน  ๑  รูป 
3.๒.๒ ส าเนาวุฒิการศึกษา              จ านวน  ๑  ฉบับ  
๓.๒.๓ ส าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน              จ านวน  ๑  ฉบับ 
3.๒.๔ ส าเนาหะเบียนบ้าน              จ านวน  ๑  ฉบับ 
3.2.5 ส าเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส  

(ในกรณีท่ีหลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน 
ใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครการคัดเลือกอันมีผลท าให้ผู้สมัคไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้รับการสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะ 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกประเมินสรรถนะ  ในวันท่ี 11 

กันยายน  ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  

๕. การสอบคัดเลือก 
         วันที่  14  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
           เวลา    09.00  น. -  11.00  น.   ภาค  ก.  
                                                          ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป            30  คะแนน 
                                                          ความรู้คุณธรรมจริยธรรม                       20  คะแนน 
                                                          ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                     50  คะแนน 
           เวลา    11.00  น. -  12.00  น.   ภาค  ข                                           
                                                          สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  50  คะแนน 
                                                          Microsoft  word , Excel 
           เวลา     13.00  น. -  15.00  น.    ภาค  ค 
                                                           สอบสัมภาษณ์/แฟ้มสะสมงาน                 50  คะแนน 

 



๖. เกณฑ์การตัดสิน 
6.1  ได้คะแนนแต่ละภาค   ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   50 

           6.2  ได้คะแนนรวมท้ัง สามภาค  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ   60 

๗. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับ ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

ภายในวันท่ี 15 กันยายน ๒๕๖๓ 

๘. การจัดท าสัญญาจ้าง 
โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร  จะประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึน้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ภายในวันท่ี 15  

เดือน กันยายน พ.ศ.2563  โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ท่ีมีคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีท่ีมีคะแนน
เท่ากันให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับแรก หากคะแนนสอบประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ท่ีมีหมายเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่อันดับแรก ท าสัญญาจ้างและเริ่ม
ปฏิบัติงาน  ภายในเดือน  กันยายน  2563     

 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

                                                                                      

(นางล าใย  หานิพัฒน)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการรับสมัครต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ USO Net 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 

วัน เดือน ป ี
 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
 

วันท่ี 8 – 11 กันยายน ๒๕๖3 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
 

รับสมัคร 
 

สถานท่ีรับสมัคร/ทดสอบ/รายงานตัว 
ณ โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 

 
วันท่ี 11  กันยายน  ๒๕๖๓ 
เวลา 16.30 น. 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกและการสรรหา 
 

วันท่ี 14  กันยายน  ๒๕๖๓ 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ทดสอบ/ประเมินสรรถนะ 
 

วันท่ี 15  กันยายน  2563 
เวลา 09.00 น. 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและ
การสรรหา 
 

ภายในเดือนกันยายน 
 

รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง 
 

 
ลงวันท่ี  28  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

(นางล าใย  หานิพัฒน)์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 

 
 

 


