ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมานักพัฒนาสังคม
---------------------------------ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตาแหน่งนักพัฒนาสังคม เพื่อปฏิบัติงานในกลุ่ม
งานแผนงานและวิชาการ จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ สัญชาติไทย
๑.๒ อายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๑.๓ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๑.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๑.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๘ ไม่เป็นผู้กระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๑.๙ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองและที่ Website ของศูนย์
www.women–trainingcenter.com ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทฝี่ ่าย
บริหารงานทั่วไป ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑
ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๓ ๘๓๕๐ ต่อ ๑๓

/- ๔. หลักฐานที่ใช้ในการ .....

-๒๔. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
๔.๒ สาเนาใบแสดงผลการศึกษา เป็นใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือระเบียบ
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๑ เดือน)
จานวน ๑ ฉบับ
๕. การคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกและกาหนด วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จะดาเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตาม
กาหนดวัน ดังนี้
๕.๑ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และสอบปฏิบัติ
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕.๒ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทาง Website
ของศูนย์ www.women–trainingcenter.com ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
๕.๓ ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น..
๖. การสอบคัดเลือก
๖.๑ การสอบข้อเขียน ดังนี้
- ข้อสอบปรนัย
จานวน ๘๐ ข้อ (๘๐ คะแนน)
- ข้อสอบอัตนัย
จานวน ๑ ข้อ (๑๐ คะแนน)
- ข้อสอบภาคปฏิบัติ จานวน ๑ ข้อ (๑๐ คะแนน)
โดยจะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟท์ ออฟฟิซ และการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร จานวน ๒๐ ข้อ
๒. ความรู้เบื้องต้นการใช้ภาษาไทย จานวน ๒๐ ข้อ
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานด้านสตรีและครอบครัว (พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.
๒๕๕๘, พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. ๒๕๕๐) จานวน ๒๐ ข้อ
๔. ความรู้ทั่วไป (สังคม, เศรษฐกิจ,วัฒนธรรม,การเมือง ในสถานการณ์ปัจจุบัน) จานวน ๒๐ ข้อ
๕. ข้อสอบอัตนัย การเขียนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและครอบครัว จานวน ๑ ข้อ
๖. ข้อสอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรม Excel จานวน ๑ ข้อ

/- ๖.๒ การสอบสัมภาษณ์…

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ชื่อตาแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน

นักพัฒนาสังคม

๑๕,๐๐๐.- บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านสตรีและครอบครัว
ในระดับพื้นที่จัดทารายงานนาเสนอในรูปแบบสถิติและการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
- สารวจความต้องการของสตรีและครอบครัวในพื้นที่ เพื่อนามา
วิเคราะห์ในการจัดทาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
- จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัว
โดยเชื่อมโยงการใช้ระบบกับหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลาง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๑. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังนี้
- Microsoft Office
- Nero Burning
- Adobe Photoshop
- สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การสื่อสาร
๒. เป็นผู้มีความสามารถในการเขียน
โครงการ
๓. เป็นผู้มีทักษะการสื่อสารที่ดี
๔. เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์

