
 

 

 
  
  

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีห่้องโสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่ UD channel 

 ------------------------------------ 
                    ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี  อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
จ านวน ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่ UD channelจ านวน ๑ อัตรา 
                    อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบ
อ านาจลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 
ห้องโสตทัศนูปกรณแ์ละเจ้าหน้าที่ UD Channel โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
๑.  ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์จ านวน  ๑  อัตรา   

  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  อ านวยความสะดวกด้านสื่อเทคโนโลยี ดูแลควบคุมเครื่องเสียง ถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ ตัดต่อ
วิดีโอ ดูแลการใช้งาน การเก็บรักษา และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ  

  อัตราค่าตอบแทน  
   เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์อัตราเงินเดือน  ๙,๙๖๐  บาท 
 ๑.๒ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ UD Channel  จ านวน  ๑  อัตรา   

  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ๑. สามารถถ่ายภาพและคลิปวิดีโอ เพื่อน ามาตัดต่อสร้างสื่อน าเสนอต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม
ในโรงเรียนได้ดีด้วยอุปกรณ์การถ่ายภาพและวิดีโอ 
  ๒. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อภาพและวิดีโอได้เป็นอย่างดี ได้แก่ โปรแกรม Adobe After 
Effects หรือ Adobe Premiere และ Adobe Photoshop หรือ Adobe IIlustrator เป็นต้น จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
  ๓.  สามารถเผยแพร่ภาพและสื่อวิดีโอต่างๆที่สร้างขึ้นไปยังสื่อโซเชียลต่างๆได้ 

  อัตราค่าตอบแทน  
   เจ้าหน้าที ่UD Channel อัตราเงินเดือน  ๙,๙๖๐  บาท 
  

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
           ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) เป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน 
แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร 



๒ 

 

 

           ๓) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
         ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
          ๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม 
         ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
          ๙) ไม่เป็นพระภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 

          ทั้งนี ้ผู้ผ่านการเลือกคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  - วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
  - เป็นเพศชายเท่านั้น 
  - มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละในการท างาน 
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เป็นแหล่งข่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๓. การรับสมัคร 

    ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนอุดมดรุณี  ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
             ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑×๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี
จ านวน ๓ รูป 
         ๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับต าแหน่งที่สมัครโดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
   กรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวัน
รับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
             ๓) บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนาจ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
             ๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 
            ๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 



๓ 

 

 

            ๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล พร้อมถ่ายส าเนาจ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 

๔. เงื่อนไขการจ้าง 
     ๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ   และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนอุดมดรุณีมิได้ 
     ๔.๒ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๔.๓ สัญญาจ้างจัดท าเป็นรายปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจะมีการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างและปรับเงินเดือนเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 
     ๔.๔ การลาออกจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบก่อนลาออกอย่างน้อย ๓๐วัน 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ 
      ๕.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      ๕.๒ วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑  โรงเรียนอุดมดรุณี                          

ต าแหน่ง ก าหนดการสอบ วิชาที่ทดสอบ คะแนนเต็ม 
 

 เจ้าหน้าทีห่้องโสตทัศนูปกรณ์      
 และเจ้าหน้าที่ UD Channel 

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
 

ภาค ก  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข  ปฏิบัติดังนี้ 
๑.การใช้งานอุปกรณ์การถ่ายภาพ 

และวิดีโอ 
๒.การสร้างชิ้นงานมัลติมีเดีย 
๓.การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 
ภาค ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
          (สัมภาษณ์) 

๕๐ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน   
       ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบรวมกันไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  หากคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับสูงกว่าแต่ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัคร
ก่อนเป็นผู้ที่ได้ล าดับสูงกว่า 
 

๗. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ในวันที่ ๒๙ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการและ www.ud.ac.thโรงเรียนอุดมดรุณี 
 

http://www.ud.ac.th/


๔ 

 

 

 
 

๘.การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
               ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวและไปท าสัญญาจ้างในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  งานบุคคล  ห้องส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี  โดยเริ่มปฏิบัติงาน  
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

               หมายเหตุ   ถ้าผู้ผ่านเกณฑ์ในล าดับก่อนไม่มารายงานตัวตามประกาศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้
ในล าดับถัดไป 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นายเรืองวิทย ์  ปรากฎวงษ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ UD channel 

โรงเรียนอุดมดรุณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

............................................................................ 

  ประกาศรับสมัคร ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  รับสมัคร  ๑๘ - ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประเมินสมรรถนะ (สอบความรู้  ปฏิบัติ  และสัมภาษณ์) ๒๘  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ๒๙  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  การจัดท าสัญญาจ้าง ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  เริ่มปฏิบัติงาน ๑  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 

หลกัสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
และเจ้าหน้าที่ UD Channel 

โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี  ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

.............................................. 
 

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ 
 ภาค ก  ความรู้เฉพาะต าแหน่ง  (๕๐ คะแนน) 

-   ความรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
 -   ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

 ภาค ข   ปฏิบัติเฉพาะต าแหน่ง(๑๐๐ คะแนน) 
-  การใช้งานอุปกรณ์การถ่ายภาพและวิดีโอ 
-  การสร้างชิ้นงานมัลติมีเดีย 
-  การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 ภาค ค   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (๕๐ คะแนน) 
  -   ประเมินคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว                        
ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  การมีปฏิภาณไหวพริบ  การมีปฏิสัมพันธ์  โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  และให้มี
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  โดยใช้ระบบคะแนนเฉลี่ย 
 

………………………….………………………….. 
 
 

 

 
 
 


