หลักเกณฑ์การคัดเลือก
เจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
1. ชือตําแหน่ง : เจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
2. คุณสมบัตทิ ั วไปของผูส้ มัคร
2.1 มีสญ
ั ชาติไทย
2.2 เป็ นผูท้ ีอาศัยอยูใ่ นชุมชนหรือท้องถิน
2.3 มีมนุ ษย์สมั พันธ์ทีดี มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทีจะให้ความรูแ้ ละความช่วยเหลือ
กับประชาชนทีเข้ามาใช้บริการในศูนย์อินเตอร์เน็ ต
2.4 ไม่เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ จิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจ
พิก ารจนไม่สามารถจะปฏิบัติห น้าที ไ ด้ หรือเป็ นโรคดัง ต่อ ไปนี7 ได้แ ก่ โรคเรื7 อนในระยะติดต่อหรือ
ในระยะทีปรากฏอาการเป็ นทีรงั เกียจแก่สงั คม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะทีปรากฏ
อาการเป็ นทีรงั เกียจแก่สงั คม ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื7 อรัง
2.5 ไม่เ คยได้รับ โทษจําคุ ก โดยคําพิ พ ากษาถึ งที สุ ด ให้จํา คุ ก เว้น แต่ เป็ นโทษสํา หรับ
ความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่ วยงานอืนของรัฐเพราะกระทําผิดวินัย
3. คุณสมบัตดิ า้ นการศึกษาของผูส้ มัคร
ผู ้ส มัค รต้อ งสํา เร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ย หรื อ ขั7น ตํา วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บัต รมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย หรือประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ7 นไป
4. หน้าทีความรับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีดแู ลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชน มีหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ ต ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ภายในศูนย์อินเทอร์เน็ ตให้อยู่ในสภาพทีใช้งานได้จริง รวมทั7งให้บริการแก่ประชาชนทีเข้ามาใช้
บริ การศูนย์อินเทอร์เน็ ต และจัดการฝึ ก อบรมทัก ษะการใช้งานคอมพิว เตอร์แ ละอิ นเทอร์เน็ ตให้แ ก่
ประชาชนในท้องถิน
5. ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทน
ระยะเวลาการจ้างและอัตราค่าตอบแทน ให้ขึ7นอยู่กับการบริหารจัดการของหน่ วยงานที
รับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชน
6. แบบฟอร์มการสมัคร
แบบฟอร์ม การสมัค รเพื อ เข้า รับ การคัดเลื อกเป็ นเจ้า หน้า ที ดูแ ลศูน ย์อิน เทอร์เน็ ต ชุ ม ชน
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เลือกหัวข้อบริการ USO
1

7. การพิจารณาคัดเลือก
หน่ ว ยงานที รับ ผิ ดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุ มชน จะต้องดําเนิ นการสรรหาและพิ จ ารณา
คัดเลือกเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชน ตามคุณสมบัติและแบบฟอร์มการสมัครที สาํ นักงาน
กสทช. กําหนด
7.1 คุณสมบัติทวั  ไป
ควรพิจารณาจากการมีภูมิลําเนาหรืออยู่อาศัยในชุมชน และสามารถปฏิบตั ิ หน้าที ดว้ ย
ความสมัครใจตามเวลาการเปิ ดให้บริการของศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชน
7.2 คุณสมบัติดา้ นการศึกษา และการฝึ กอบรม
ควรพิ จ ารณาจากผู ้ที สําเร็ จ การศึ ก ษาอย่างน้อ ยหรื อ ขั7น ตํา ระดับ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บัต ร
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) หรื อ เที ย บเท่ า ขึ7 นไป และเคยมี
ประสบการณ์ทีเกียวข้องหรือมีความสามารถดําเนิ นงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชนได้
7.3 คุณสมบัติดา้ นทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ต
ควรพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถทีเกียวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ต
หรือมีประสบการณ์ทีเกียวข้อง
7.4 คุณสมบัติดา้ นเจตคติ
ควรพิจารณาจากความตั7งใจทีจะเป็ นเจ้าหน้าทีดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชน และความ
คาดหวังของผูส้ มัครทีมีต่อศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุมชน
8. การรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
หลังจากหน่ วยงานที รับผิ ดชอบดูแ ลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุ มชนดําเนิ นการสรรหาและพิจ ารณา
คัดเลื อกเจ้าหน้าที ดูแ ลศูนย์อินเทอร์เน็ ตชุ มชนเสร็ จสิ7 นเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องส่งข้อมูลประวัติพร้อม
รูป ถ่ ายหรือข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครของผู ้ที ไ ด้รับ คัดเลื อกมาให้สํานั ก งาน กสทช. รับ ทราบ
เพือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมต่อไป
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