
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
  

ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะด ำเนินกำรรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ จ ำนวน 1 อัตรำ 

อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๒ ประกำศ   
ณ วันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่           
๒๘ กันยำยน ๒๕๕๙ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร หนังสือส ำนักงำนคณะ
กรำมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ ว 2126 ลงวันที่ 5 เมษำยน 2565 เรื่อง กำรก ำหนดอัตรำก ำลัง
พนักงำนรำชกำรเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไป โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง 
  ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
  กลุ่มงำน   วิชำชีพเฉพำะ 
  อัตรำว่ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
  อัตรำค่ำตอบแทน เดือนละ 19,500 บำท 
 สิทธิประโยชน์  ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  

พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 
2. ขอบข่ายภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติในต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 

ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูประบบ 

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ำและทันสมัย 
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตำมควำม 

ต้องกำรและสภำพกำรใช้งำนของหน่วยงำน 
(4) เขียนชุดค ำสั่งตำมข้อก ำหนดของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วำงแผนไว้เพ่ือ 

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(5) เขียนชุด.... 
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(5) เขียนชุดค ำสั่ง ทดสอบควำมถูกต้องของค ำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลำดของค ำสั่งเพ่ือให้ 
ระบบปฏิบัติกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้องแม่นย ำและมีประสิทธิภำพ 

(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบงำนประยุกต์ และระบบข้อมูลของ 
หน่วยงำนที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพและตรงตำมควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบงำนประยุกต์เพ่ือให้ได้ระบบงำน 
ประยุกต์ที่ตรงตำมคุณลักษณะและควำมต้องกำรของหน่วยงำน 

(8) รวบรวมข้อมูลประกอบกำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
ระบบเครือข่ำย ระบบงำนประยุกต์และระบบสำรสนเทศ กำรจัดกำรระบบกำรท ำงำนเครื่องกำรติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และตรงตำมควำมต้องกำรใช้ของหน่วยงำน 

(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เข้ำข่ำยไม่ 
เหมำะสม ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก ำหนด หรือไม่เป็นไปตำมำตรฐำนสำกลเพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ 

(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบกำรออกใบอนุญำตเพ่ือให้กำรออกใบอนุญำต 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

2.2 ด้านการวางแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำร 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด  
2.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสำนงำน ท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำน หรือหน่วยงำนเพื่อให้เกิดควำม 

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
2.4 ด้านการบริการ 
(1) ช่วยจัดท ำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่ำง         

มีประสิทธิภำพ 
(2) ด ำเนินกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ สนับสนุนกำรใช้ระบบงำนที่พัฒนำแก่เจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ใช้งำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
(3) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหำหรือข้อสงสัยในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ 

ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขและใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำม 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 

(6) ไม่เป็น.... 
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 (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอ่ืน หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
องค์กรวิชำชีพนั้นๆ 
 (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 (๘) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย  
 (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจองค์กำรมหำชน หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือตำมกฎหมำยอื่น 
 (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ 

(14) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร ตำมควำมในข้อ ๕ ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม เรื่อง ห้ำมพระภิกษุ สำมเณร 
เรียนวิชำชีพหรือเข้ำรับกำรเลือกสรรหรือสอบคัดเลือกอย่ำงคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๓๘) 
  3.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำใด
วิชำหนึ่ง ทำงคอมพิวเตอร์ 
  2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบเท่ำได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ ง         
ทำงคอมพิวเตอร์ 
     3.3 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
2  มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
3. มีสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 

 4. การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร ให้ใช้ใบสมัครตำมแบบที่ก ำหนดแนบท้ำยประกำศนี้ 
เท่ำนั้น สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  
http://www.udesa2.go.th หรือ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ อ ำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำงวันอังคารที่ ๑8 ตุลาคม 2565 
ถึงวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นประกอบกับใบสมัครในวันสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  (๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำสีด ำ ขนำด ๑ x 1.5 นิ้ว ทีถ่่ำยไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
(นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) และถ่ำยครั้งเดียวกัน จ ำนวน ๓ รูป 
  (๒) ปริญญำบัตรฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ หรือ 
  (๓) หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่ำได้ศึกษำครบตำมหลักสูตรและสภำ
มหำวิทยำลัยอนุมัติให้จบกำรศึกษำแล้วภำยในวันปิดรับสมัคร ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ  จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ยัง
ไม่ได้รับปริญญำบัตร) 
 

(4) ระเบียน........... 

http://www.udesa2.go.th/
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(4) ระเบียนแสดงผลกำรเรียน (Transcripts) ที่ระบุสำขำหรือวิชำเอกท่ีสมัครสอบฉบับจริง        
พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

(๖) บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(๗) ทะเบียนบ้ำนฉบับจริงพร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
(8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ และออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถึงวัน 

สมัครซึ่งต้องแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ         
(9) หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) ฉบับจริง      

พร้อมส ำเนำ จ ำนวน ๑ ฉบับ 
เอกสารตามข้อ (๒) – (9) ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วยและส าเนา 

เอกสารทุกฉบับ   ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรรรำยใดยื่นหลักฐำนกำรสมัครไม่ครบตำมประกำศนี้ เจ้ำหน้ำที่รับสมัครมีสิทธิที่จะไม่รับสมัครรำยนั้น และไม่
มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะเก็บค่าธรรมเนียม         
การสมัครจ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรสรรหำ และจะไม่
คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
 ๖. การยื่นใบสมัคร 

(๑) ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น และจะต้องกรอกรำยละเอียด 
ในใบสมัครพร้อมหลักฐำนตำมที่ก ำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

(๒) ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำร 
ไปรษณีย์หรือหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัคร หำกแจ้งสถำนที่อยู่ไม่ชัดเจน ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ ผู้สมัครเข้ำรับ
กำรเลือกสรรจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภำยหลังต้องแจ้งให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ทรำบภำยใน ๑๕ วัน 

(๓) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องลงลำยมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร ต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับ 
สมัครในวันสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 

(๔) ผู้สมัครรำยใดปกปิดหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จโดยเจ้ำหน้ำที่รับสมัครไม่สำมำรถตรวจสอบ 
ได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้ หำกผู้เข้ำรับกำรเลือกสรรได้และได้รับกำรเรียกตัวเข้ำรับกำรจ้ำงซึ่งได้
ตรวจสอบพบภำยหลังจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้จ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

(๕) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรและต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตำมควำมเป็นจริง ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด อันเนื่องมำจำก
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรหรือตรวจพบว่ำหลักฐำนและเอกสำรซึ่งผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรน ำมำยื่นไม่ตรง 
หรือไม่เป็นไปตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครครั้งนี้มำ
ตั้งแต่ต้นไป  

๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
    จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรรภำยในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 

ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒  และทำงเว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th    
 

8. หลักสูตรและ...... 
 

http://www.udesa๒.go.th/
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8. หลักสูตรและวิธีการเข้ารับการเลือกสรร   
     ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะหรือสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ประเมินที่ก ำหนด ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี ้

๙. วัน เวลา วิชาที่สอบและสถานที่เข้ารับการเลือกสรร 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จะด ำเนินกำรคัดเลือกตำมตำรำง ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 

คะแนน
เต็ม 

(20๐ 
คะแนน) 

หมาย
เหตุ 

วันเสาร์ที ่12 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑0.๐๐ น. 

ภาค ก 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถทั่วไป 

5๐ 
คะแนน 

 

เวลำ 10.3๐ - ๑2.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ 13.0๐ - ๑5.๐๐ น. 
 

ภาค ข  
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง 
1. ทดสอบปฏิบัติกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยใน 
และหนังสือรำชกำรภำยนอก  (10 คะแนน) 
2. กำรออกแบบและตัดต่อวิดีโอ (15 คะแนน) 
3. กำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟฟิคและตกแต่ง
รูปภำพ (15 คะแนน) 
 

4. กำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กำร
บริหำรจัดกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 

4.1 กำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรม 
ประยุกต์ 
    4.2 กำรเขียนโปรแกรมภำษำ PHP เชื่อมโยง
กับฐำนข้อมูล MYSQL 
  

5. ควำมสำมำรถในกำรเขียน Google Apps 
script    

 
 
 
       40  
    คะแนน 

 
 
 
 
 

40 
 คะแนน 

 
 
 

20 
คะแนน 

 

วันอาทิตย์ที ่13 พฤศจิกายน ๒๕๖5  
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค ค  
สอบสัมภำษณ์ 

๕๐ 
คะแนน 

 

ส าหรับสถานที่เข้ารับการเลือกสรรจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๑. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรผู้นั้นต้องได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะหรือ
สมรรถนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินที่ก ำหนด ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ โดยให้เรียงล ำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวม
จำกมำกไปหำน้อย  
  ๒. กรณีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรคะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนภำค ข มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 
หำกยังได้คะแนนภำค ข เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำค ก มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนภำค ก 
เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภำษณ์มำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนสอบสัมภำษณ์เท่ำกันอีก ให้ผู้ที่
ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ 

11.กำรประกำศ....... 
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๑๑. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
เฉพำะผู้ ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ ำกว่ ำร้อยละหกสิบ  และสอบสัมภำษณ์ ไม่ต่ ำกว่ ำร้อยละหกสิบ                     
โดยให้เรียงล ำดับที่ผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย ภำยในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ และทำงเว็บไซต์ http://www.udesa2.go.th   

๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร เว้น 

แต่มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก 

 ๑๓. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 จะด ำเนินกำรสั่งจ้ำง เมื่อได้รับกำร
จัดสรรและโอนงบประมำณจำกส่วนรำชกำรแล้ว 

(2) กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะใช้ประกำศ               
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็นกำรเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับกำรจ้ำงตำมล ำดับที่ที่ประกำศผลกำรเข้ำรับกำรเลือกสรร
ให้มำรำยงำนตัวจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรได้ที่จะต้องรับทรำบประกำศขึ้นบัญชี ผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรร จ ำนวนที่เรียกเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงอำจจะมำกกว่ำจ ำนวนต ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร  

กำรเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ จะท ำ 
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรโดยตรงเป็นรำยบุคคล ก่อนวันรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน นับแต่วัน
ประทับตรำลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทำง ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในเอกสำรกำรสมัคร ดังนั้นหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ภำยหลังต้องแจ้งข้อมูลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
ทันท ี
  (3) ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่มีคุณวุฒิสูงกว่ำปริญญำตรีอยู่ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้ำยตำมประกำศ          
รับสมัคร เมื่อได้รับกำรสั่งจ้ำงหรือจัดท ำสัญญำจ้ำง จะขอปรับให้ได้เงินเดือนตำมคุณวุฒิที่สูงกว่ำในภำยหลังไม่ได้     

(4) หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำ ผู้สมัครรำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร    
ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์             
ทั้งนี้ หำกผู้ใดได้รับกำรจ้ำงแล้ว ต้องถูกเพิกถอนค ำสั่งจ้ำงและยกเลิกสัญญำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได ้
 ๑๔. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรเข้ำรับกำรจ้ำง 
 (๓)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
 (๔)  ผู้นั้นไม่อำจเข้ำรับกำรจ้ำงตำมวันที่ก ำหนดได้ 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ประกำศ  ณ  วันที่  10 ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖5 

 
 

(นำยบูรพำ พรหมสิงห์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

 

http://www.udesa๒.go.th/


 
หลักสูตรการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลำคม ๒๕๖5) 

 
 รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรรของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้ 
 ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยกำรทดสอบข้อเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. นโยบำยของกระทรงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 3. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 4. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
 5. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 
 6. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 
 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

1. ทดสอบปฏิบัติกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำยใน และหนังสือรำชกำรภำยนอก  
          2. กำรออกแบบและตัดต่อวิดีโอ  
          3. กำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟฟิคและตกแต่งรูปภำพ  
                  4. กำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต ์

4.1  กำรติดตั้งระบบปฏิบัติกำรและโปรแกรมประยุกต์ 
       4.2 กำรเขียนโปรแกรมภำษำ PHP เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูล MYSQL 

5. ควำมสำมำรถในกำรเขียน Google Apps script    
 

 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ โดยประเมินจำก 
 ๑. ประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (๑๐ คะแนน) พิจำรณำจำกเอกสำรหรือกำรตอบค ำถำม 

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติกำรศึกษำ 
 ๒. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวำจำ (๑๐ คะแนน) พิจำรณำจำก กำรแต่งกำย กริยำท่ำทำง 

ท่วงทีวำจำสุภำพ กำรสื่อสำรที่ด ี
 ๓. วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ (๑๐ คะแนน)  พิจำรณำจำกกำรตอบค ำถำม กำรตัดสินใจที่ดี  
  กำรควบคุมอำรมณ ์ 

 ๔. กำรมีปฏิภำณไหวพริบ (๑๐ คะแนน)  พิจำรณำจำกกำรประมวลกำรตอบค ำถำม      
โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำในเชิงบวกและ
สำมำรถอธิบำยหลักคิดและวิธีแก้ปัญหำนั้นให้เป็น
ที่ยอมรับได ้

       ๕. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์  พิจำรณำจำกแนวคิด เจตคติ อุดมกำรณ์ 
         (๑๐ คะแนน)           ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 



 
รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 

ตำมประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่  10 ตุลำคม 2565) 

 

กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (รหัส ๐3) 

 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้ 
 ๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ๒. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๓. ธุรกิจคอมพิวเตอร์    ๔. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ๕. คอมพิวเตอร์ศึกษา    ๖. ศาสตร์คอมพิวเตอร์  

 ๗. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   ๘. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๙. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   ๑๐. คอมพิวเตอร์และสถิติ 
 ๑๑. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา   ๑๒. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
 ๑๓. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   ๑๔. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

๑๕. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา  ๑๖. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา- 
                                                              คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๑๗. นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ๑๘. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
                                                              สารสนเทศ   
๑๙. ระบบสารสนเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศ        ๒๐. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
๒๑. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา   ๒๒. เทคโนโลยีการศึกษาและการสอน 
                                                              คอมพิวเตอร์ 
๒๓. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ          ๒๔. การศึกษาแขนงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
๒๕. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี                    ๒๖. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการ   
                                                             สอนคอมพิวเตอร์ 
๒๗. คอมพิวเตอร์        ๒๘. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
                                                              (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
๒๙. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใดเอกหนึ่งหรือวิชาเอกคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ ๑ - ๑๘ 
 

หมายเหตุ 
 ๑. กรณีผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรมีคุณวุฒิ สำขำวิชำเอก หรือกลุ่มวิชำที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบ
คัดเลือกได้ในกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำ เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่ำนั้น 
 ๒. หำกหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครให้ถือ
จ ำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ศึกษำ โดยให้ถือหลักว่ำต้องศึกษำเนื้อหำวิชำนั้นๆ  ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ หน่วยกิต ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต อนึ่ง               
เพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีท่ีผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่ำงจำกประกำศรับสมัคร ให้ผู้สมัครด ำเนินกำรประสำน
กับสถำบันกำรศึกษำที่ตนส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือขอให้สถำบันกำรศึกษำออกเอกสำรหลักฐำนที่ใช้แสดงหรือให้กำร
รับรองว่ำ คุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกใด ตำมที่ได้ระบุกลุ่มวิชำ
หรือทำงหรือสำขำวิชำเอกไว้ในประกำศรับสมัคร 

___________________________ 
 

 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒ ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2565) 

 

 
 
 
 
 

 
   
   
 

รายการ วันที่ด าเนินการ 

๑. ประกำศกำรรับสมัคร ภำยในวันที่ 10  ตุลำคม 2565 

๒. รับสมัคร วันอังคารที่  18  ตุลาคม 2565  

ถึงวันจันทร์ที ่ 24 ตุลาคม 2565  

 (ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร ภำยในวันจันทร์ที่  31 ตุลำคม  2565 
๔. ด ำเนินกำรคัดเลือก 
 

 
- วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑0.๐๐ น. 
เวลำ 10.3๐ – ๑2.๐๐ น. 
เวลำ 13.0๐ – ๑5.๐๐ น. 
 
- วันอาทิตย์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2565 เวลำ ๐๙.๐๐ น.                
เป็นต้นไป 

- สอบข้อเขียน  
- สอบปฏิบัติ ภำคเช้ำ 
- สอบปฏิบัติ ภำคบ่ำย 
 
- ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  
(สอบสัมภำษณ์) 
๕. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเป็น
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งนักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ภำยในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 

๖. จัดท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกำยน 2565  


