
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT 

**************************************************************************** 
  ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 1 ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT จำนวน     
1 อัตรา จากเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 
 

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT         จำนวน 1 อัตรา 
      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ           12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
    2.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT 

2.1.1 จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ,อิเล็คทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์  
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 มีประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวกับ IT Support และ สามารถใช้งาน                     
Microsoft Office 

2.1.3 มีประสบการณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ AV แสงสีเสียง และงานซ่อมบำรุง 
2.1.4 สามารถพัฒนาระบบเว็บไซด์ สามารถแก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์  

Hardware, Software, Network 
2.1.5 สามาถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ สามารถมาทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ 
 2.1.6 สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี ขยันมีความรับผิดชอบ มีทักษะในการ 

ประสานงาน และการเจรจา 
2.1.7 ไม่เคยมีประวัติอาชญกรรม 

2.2 รายละเอียดงาน เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT 
2.2.1 ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ Hardware,Software,Network และอุปกรณ ์  

ต่างๆ ที่เก่ียวกับ IT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
                               2.2.2 สนับสนุนงานด้าน Software ให้กับผู้ใช้งาน 



                               2.2.3 ดูแลงานทางด้านโสตทัศนศึกษาที่เก่ียวกับการให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ   
เช่น เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและการแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ 

2.2.4 มีความรู้พ้ืนฐานในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ สามารถใช้โปรแกรมในการตัดต่อ 
                     วีดีโอและคอมพิวเตอร์กราฟิค  

2.2.5 ดูแล WebSite และทำการ Update ข้อมูล 
2.2.6 ประสานงาน งานเอกสาร และงานอื่นๆ ของฝ่าย IT 
2.2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ 

https://abcm.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 
2565 ในวัน และเวลาราชการ 

 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริง และสำเนา

จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
4.1.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที ่ผู ้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จ

การศึกษาแล้ว และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
  4.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
  4.1.4 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่า

ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
        4.1.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมว่านตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน        
1 เดือน) จำนวน 2 ใบ 

  4.1.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
  4.1.7 หลักฐานแสดงการับวัคซีน COVID-19 

                     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 

25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และทางเว็บไซต์ https://abcm.ac.th/ 
 

https://abcm.ac.th/
https://abcm.ac.th/


6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT จะต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

 

  7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
       ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น.  เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
     ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมาก 

ไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
 

   
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

    ประกาศ ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ.2565 
 
                                                                                     
 
 

     ( นายโกวิท  หมื่นทา ) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


