
 
 
 

ประกาศคณะศิลปศึกษา 
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

-------------------------------------------------------- 
 

ด้วยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา 

2. ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง 
ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  

และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
4.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้รับจ้าง 
มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1) คุณสมบัติทั่วไป 

(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
2) ลักษณะต้องห้าม 

1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน      
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.พ.  

2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือกฎหมายอื่น 

3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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5) เป็นผู้เคยถูกต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

6) เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

7) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

5. เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ ้ว จำนวน 1 รูป         

ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
5.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ชุด ที่แสดง

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครหรือขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิทำสัญญาจ้างใน
ตำแหน่งที่สมัคร 

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด 
5.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.9) ใบสำคัญการสมรส 

ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ในกรณีชื่อ - สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ชุด 
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ 

6. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่

สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/11 ม. 3 ตำบลศาลายา อำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  

7. ประกาศรายช่ือผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ 
คณะศิลปศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบ

พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบการทดสอบ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
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9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลำดับคะแนนของผู้ที่สอบผ่าน  ในกรณีที่มีคะแนน

เท่ากัน ให้เรียงลำดับตามลำดับที่สมัครสอบจากน้อยไปมาก การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 

10. การทำสัญญา 
ผู ้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้     

ตามวันที่ระบุในหนังสือแจ้งของคณะศิลปศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม) 
     คณบดีคณะศิลปศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ชื่อตำแหน่ง  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วุฒิปริญญาตรี) 

กลุ่มงาน  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าจ้าง  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สังกัด  สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศึกษา 
อัตราว่าง  1  อัตรา 
รายละเอียดการจ้าง ระยะการจัดจ้าง ตั้งแตว่ันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 
    คอมพิวเตอร์ สาขาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคณิตศาสตร์ 
    และสถิติ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดูแลระบบฐานข้อมูล 
   และใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริม สนับสนุน 

ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง สถาบัน คณะ และนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล    
เว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์ และป้องกันการ 
ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

4. ช่วยรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือใช้ในการกำหนดนโยบาย
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม 

5. ช่วยตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหาร
จัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูล 
ตามท่ีได้รับการร้องขอ เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
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2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
(2) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
3. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินงานวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 

********************************* 




