ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็น พนักงานราซการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ฉะนั้น อาสั'ยอำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธ ีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือ กสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้
๑. ที่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งที่เป็ดรับสมัคร
©.๑ กลุ่มงานบริการ
อ่ตรา
๑.๑.๑ พ'นกงานธุรการ
จานวน
๑๙
๑.๑.๒ พนักงานพัสดุ
อัตรา
จำนวน
๑
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตรา
๑.๒.๑ นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน
๑®
๑.๒.๒ นักวิชาการดืกษา
จำนวน
๗
อัตรา
๑.๒.๓ นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน
อัตรา
๑
อัตรา
๑.๒.๔ นักวิชาการโสตทัศนดืกษา จำนวน
๑
อัตรา
๑.๒.๕ นักวิชาการเผยแพร่
จำนวน
๑
อัตรา
๑.๒.๖ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน
๑
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
๑.๓ .๑ วิศวกรไฟฟ้า
จำนวน
อัตรา
๑
๑.๓.๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน
อัตรา
๑
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิ‘มติ แต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๓. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
๓.® อัตราค่าตอบแทน
๓.๑.๑ กลุ่มงานบริการ
เดือนละ ๑๓,๘๐๐ บาท
๓.๑.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
๓.๑.๓ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ เดือนละ ๑๙,๕๐๐ บาท
/ ๓.๒ สิทธิประโยชน์...

- ๒-

๓.๒ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕:๔๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญ ญาจ้างถึงวันที, ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗ และอาจ

ต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ ๔ ปี

๕. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม'มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้1ฃเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
๔.๑ มีสัญชาติไทย
๔.๒ มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
๔.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเพ้อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ไนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๔.๔ไม1เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔ .๖ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว
เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกำหนด
ให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๔.๗ ไม่เป็น ผู้เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือไล,ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม,เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนห้องถิ่น และจะต้องน่าใบรับรองแพทย์ ชี่งออกให้ไม,เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓ มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม1รับสมัครสอบและไม'อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๔๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที, ๑๗ มีนาคม ๒๔๓๘
และในกรณีสมัครสอบแล้วไต้บวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม'อาจให้เข้าสอบได้เซ่นกัน
หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

๖. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนี้

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที,ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

/ ๗. การรับสมัคร

- ๓-

๗. การรับสมัคร
๗.® วัน เวลา ในการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์ณ็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม'เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ชั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(๑) ให้ผู้สมัครสอบเช้าไปที่เว็บไชต์ http//obecthaijobjob.com หัวข้อ “การรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)” เลือกตำแหน่งที่ต้องการ เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออก
แบบ,ฟอร์มการ'ชำระเงิน'ให้โดยหัตโ,นม้ติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๑ แผ่น หรือบันทึกข้อมูล
เก็บไว้ในรูปแบบไฟล์
ทั้งนี้ สามารถต้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินไต้ที่เว็บไซต์ http://obecthaiiobiob.com
หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก็ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้

ชั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน)
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ ๓ ช่องทาง
ดังนี้

(๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันเวลาทำการชองธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน
การชำระเงินไว้ด้วย
(๒) การชำระเงินผ่านทางระบบอินเทลร์เน็ต ผ่าน KTB NETBANK
ผู้สมัครสอบต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารชองธนาคารกรุงไทย และได้ลงทะเบียน (Register)
ขอใช้บ ริการ KTB NETBANKไว้แล้ว สามารถเลือกชำระเงินผ่านเว็บ ไซต์ http://obec.thaiiobiob.com
ไปที่หัวข้อย่อย “ธนาคารกรุงไทย NETBANK” โดยเลือก จ่ายบิลอื่น ๆ พร้อมเพย์ ชำระค่าสินค้าและบริการ
พิมพ์ “๙๑๓๐๕” กดต้นหา ใส'เลขที่ชำระเงิน ๑๐ หลัก (Ref ท0 .๑) และจำนวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ
กดตกลง โดยต้องชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
(๓) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM ต้องเป็นซื่อชองผู้สมัครสอบ
เท่านั้น สามารถเลือกชำระเงินโดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินตามข้อ๗ ขั้นตอนที่ ๑(๒) ไปทำรายการชำระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประ๓ทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ”
เลือก “สาธารณูปโภค/อื่น ๆ ” และใส'เลข Com code ะ๙๑๓๐๕ Ref ท๐.๑ เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน ๑๐ หลัก
Ref no. ๒ เลขที่บัตรประชาซน ๑๓ หลัก โดยต้องชำระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรับสมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงินด้วย
/ขั้นตอนที่ ๓

-

(X . -

ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว
หลังจากที,ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ http://obec.thaiiobiob.ee)เท หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร ตงแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบ
สามารถพิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://obee.thaiiobinh.rom หัวข้อ “พิมพใบสมัคร”

ทั้งนี้ การสมัครสฺอบจะถือว่ามีผลสม'ถูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบไต้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๗.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน ๓๐๐ บาท
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๘. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

๘.๑ ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
๘.๒ ผู้ส มัค รสอบสามารถเลือ กสมัค รได้เพีย ง ๑ ตำแหน่ง เท่า นั้น เมื่อ เลือ กแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแล้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
๘.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการคืกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ ๖ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ของสถาบันการศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๘.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือซื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔
และที่แล้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๘.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม,ตรงหรือไม,เป็นไป
ตามประกาศรับสมัคร หรือเอกสารปลอม หรือคุณวุฒิที,ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิไต้รับรองว่า เป็นคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ใบการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใบการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตำเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย

๙. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ ๑© สิงหาคม ๒๔๖๔ทางเว็บไซต์ http//obec.thaiiobjob.com
หัวข้อ “การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
/ ๑๐. หลักสูตร...

๑๐. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ๒ ครั้ง ด้งนี้
๑๐.๑ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
(๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
๑๐.๒ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ก่อน และเมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(ร)<5). หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ
๑๑.® การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ http://obec.thaijobjob.com ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก และไม,สวมแว่นตาตำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
เมื่อเสร็จสิ้นการสอบข้อเขียนวันสุดท้ายแล้ว ให้ส่งใบสมัครไว้กับเจ้าหน้าที่คุมสอบด้วย
(๒) บัตรประจำตัวประซาขน (ฉบับจริง) ที่ยังไม,หมดอายุ หรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซื่งมืรูปถ่าย ลายมือซื่อ และมีเลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก
ปรากฏซัดเจน หากไม'มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม'อนุญาต
ให้เข้าสอบ
(๓) หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม'พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID - 19)
ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในระยะเวลาไม’เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบในวันสอบด้วย กรณีตรวจด้วยตัวเอง ให้รับรองตนเองตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้

๑๑.๒ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์ http://obecthaijobjob.com ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม'สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือซื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) บัตรประจำตัวประขาซน (ฉบับจริง) ที่ยังไม'หมดอายุ หรือบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราซการออกให้ ซี่งมืรูปถ่าย ลายมือซื่อ และมีเลขประจำตัวประซาซบ ๑๓ หลัก
ปรากฏซัดเจน หากไม'มีบัตรด้งกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม'อนุญาต
ให้เข้าสอบ
(๓) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript Reports) ที่แสดงว่าเป็นผู้มืคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ของสถาบันการศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถาบัน การศึก ษานั้น เป็น เกณฑ์ โดยจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษาภายในวัน สุด ท้า ยของการรับ สมัค ร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาด้งกล่าวมายื่นในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ได้ ก็ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันสุดท้ายของการรับสมัคร มายื่นแทน
/ (๔) สำเนา...

-๖ (๔) สำเนาบัตรประขาขน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๖) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที'กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า)
(๗)ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม'เกิน ๑ เดือน
นับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์ และแสดงว่าไม'เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. วาด้วยโรค พ.ศ. ๒๔๔๓
ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
-โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติด ต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที'ปรากฏอาการเด่น ซัด หรือรุน แรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๘) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๙) หลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ด้วยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในระยะเวลาไม'เกิน ๗๒ ขั่วโมง ก่อนการสอบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ จุดคัดกรองประจำอาคารสอบในวันสอบด้วย กรณีตรวจด้วยตัวเอง ให้รับรองตนเองตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้
ทั้ง นี้ สำเนาเอกสารตามข้อ ๑๑.๒ (๓) (๔) (๔) (๖) และ (๘) ให้ผู้สมัครสอบ
เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป็ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบน
ด้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน

๑๒.๑ ผู้เช้ารับการเลือกสรร ต้องได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม'ตากว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเช้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสัมภาษณ์
๑๒.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ แต่ละครั้ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๑๓. การประกาศรายชื่อและการชื้นบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการการสืกษาฃั้นพื้นฐาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ทางเว็บไขตํ http://obec.thaijobiob.com
๑๓.๒ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑) จำแนกตามตำแหน่งที่เปีดรับสมัครและมีผู้สอบผ่าน
๒) บัญชีรายขื่อแต่ละตำแหน่งตังกล่าว จะเรียงสำตับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวม
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ สูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที’ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะให้ผู้ที่ไต้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดืกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก
จะให้ผู้ที่ไต้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดืกว่า
/ ๑๓.๓ บัญชีรายชื่อ...

๑๓.๓ บัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศรายขื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครการเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญ ชีรายขื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน และเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้น ั้น มีเหตุไ ม่อ าจเข้า ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าฃการได้ต ามกำหนดวัน เวลาที'จะจ้า งใน
ตำแหน่งดังกล่าว
(๔) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าผู้นั้นมีคุณ สมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และหรือ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับสมัครสอบกรณีหนึ่งกรณีใดหรือหลายกรณีตามที่ระบุไวในข้อ ๗ ของประกาศนี้

๑๔. การจัดจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ ่า นการเลือ กสรรจะต้อ งเข้า รับ การจัด จ้า งและทำสัญ ญาจ้า ง ตามทีส ำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังนี้
๑๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดจ้างพนักงานราขการครั้งแรก
ตามลำดับที่ตามบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแต่ละตำแหน่ง ตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครไว้นี้
๑๔.๒ ในกรณีที่มีอัตราว่างในภายหลังจากประกาศรับสมัครนี้ จะจัดจ้างพนักงานราซการ
จากบัญชีรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนั้น ๆ ตามลำดับการขึ้นบัญชีรายขื่อที่มีบัญชีเหลืออยู่ ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓.๓ ของประกาศนี้
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานดำเนิน การเลือ กสรรพนัก งานราชการทั่ว ไป
(ส่วนกลาง) ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท ่าน
ได้รับเลือกสรรหรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ »ป กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
ประกาศ ณ วันที่ ฬ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซี่งไม'จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานต้านธุรการ
สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เซ่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล การจัดการเอกสาร การให้บริการทั่วไปเพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ
ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที,มีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้
เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

๒. ต้านการบริการ

(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก'ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้โต้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
/ (๕) ประกาศ...

(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้ด้านการจัดการงานเอกสาร การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดทำงบประมาณ
การประสานงาน และการจัดการองค์การ
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราขการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งขาติ พ.ศ. ๒๔๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

-๓ -

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบ้ต
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการดีกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานพัสดุ
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ซัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ใต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม
และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
(๒) ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัส ดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(๓) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(๔) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(๔) ดีกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบไต้

๒. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแก,ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อความเช้าใจอันดีในการปฏิบํติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประซาซนทั่วไป
เพื่อให้บริการ หรือซอความช่วยเหลือในต้านที่ตนรับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
และที่แกัไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงดีก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๔๔๖
และที่แกัไขเพิ่มเติม
(๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการดีกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงดีกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๖๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองปีจจุบัน
/ ๑.๒ ความรู้...

“ (รี^“
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมีสิทธิเช้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

t

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิซาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ต้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ดีกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ
เซ่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการชองผู้บริหาร เซ่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม
เป็นต้น เพื่อไม่ให้เถิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
(๔)ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติชองที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งชองผู้บริหารชองหน่วยงาน
เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาชองผู้บังคับบัญชาต่อไป

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

ตอบปัญ หา ชี้แ จง และให้ด ำแนะน่า เกี่ย วกับ งานในความรับ ผิด ชอบ ในระดับ เบื่อ งต้น
แก'หน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ
ในงานที่รับผิดขอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

/หสักสูตร...

-๖ หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และ,ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงดัก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๔๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการดักษาชั้นพื้นฐาน
กระทรวงดักษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๖๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาบราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน

๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้

(๑) ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน
และการจัดการองค์การ
(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีลัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

-๗ -

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน'โนฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ต้านวิชาการดีกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ดีกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดีกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
และที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๓) จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ดำเนิน การเกี่ยวกับ งานทะเบีย นและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
(๖) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนางานต้านการศึกษา

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) จัดบริก ารส่งเสริม การศึก ษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพ ิธ ภัณ ฑ์ท างการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประซาซนอย่างทั่วถึง
(๒) ผลิตคู'มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะน่าปรึกษาเบื้องต้น
แก่นักเรียน นิลิต นักศึกษาและขุมซน ประซาซนทั่วไป เพื่อให้บริการความรู้แก'ประชาชนไต้อย่างทั่วถึงและสะดวก
(๓) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทาง
การเสือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพร'การศึก ษา เซ่น จัด รายการวิท ยุ โทรทัศ น์ เขีย นบทความ จัด ทำวารสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ต้านการศึกษา
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

/หสักสตร...

หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ©0๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕0 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงดัก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการดักษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองป้จจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้ด ้านการศึก ษาเกี่ยวกับ หลักสูตร สื่อ การเรียนการสอน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา การแนะแนว การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
(๒) ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๓) ความรู้ด้านการจัดประชุมอบรมสัมมนา และการเผยแพร่การศึกษา
(๔) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

©. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ติกษ'า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ
การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(๒) ติกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ติกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้
การจัดสรรทุนการติกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน
และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรร
ทุนการติกษาและการ&เกอบรม
(๔) ติกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน
อัตรากำลังของส่วนราชการ
(๔) ติกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค่าตอบแทน
(๖) ติกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
(๗) ติกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
(๘) ดำเนิน การเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ม ีความรู้
ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาบ

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก'หน่วยงานราชการ เอกซน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจ
และสนับสบุนงานตามภารกิจชองหน่วยงาน
/ (๒) ให้บริการ...

- ๑๐ (๒) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(๓) ดำเนิน การจัด สวัส ดิก ารและการส่ง เสริม สภาพแวดล้อ มในการทำงาน เพื่อ เพื่ม พูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การธำรงรักษา
บุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ การจัดประขุมอบรมสัมมนาและการเผยแพร่
การศึกษา การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผล
(๔) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

■ ๑© -

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

©. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์
ที่ใซในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้ก ารแสดงหรือ บรรยายที่ต ้อ งอาดัย เครื่องเสีย งหรือ เครื่อ งฉาย
ดำเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
(๒) ช่วยเขียน เรีย บเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิท ยุ ภาพยนตร์
หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในต้านต่าง ๆ
(๓) จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณชองหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาบของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา แนะน่าในต้านการใช้ บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์
แก1หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหบ่ง
ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุฒ ิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ง
ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ '
ทางสื่อสารมวลซน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่ง
หรือหลายทางด้งกล่าว

/หลักสูตร...

- ๑ เอ หลักสูตรและวิธีการสอบ
©.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ©0๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วโป (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๔๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๖๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา กระบวนการผลิต และเผยแพร่สื่อ
โสตทัศนศึกษา การควบคุมการใช้ การจัดหา การเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
(๒) การเลือ กใช้เทคนิค หรือ อุป กรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝ็กอบรม
และนิทรรศการชองการปฏิบ้ติงานตามโครงการ และแผนงานส่วนราชการต่าง ๆ
(๓) ความรู้และการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ และภาพเคลื่อนไหว
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

- ๑๓ -

ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

©. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็น ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์
ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ชองหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
(๒) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อ มูล ทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ'ไข้ประกอบ
ในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน
(๓) ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร'กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบ
ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้
ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น
(๔) สำรวจ รวบรวม วิเ คราะห์ ข้อ คิด เห็น ข้อ เสนอแนะของกลุ่ม เบัา หมาย เพื่อ ใช้
ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้
{๕) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และซ่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
(๖) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเฟ้าหมาย ผ่านซ่องทาง
การสื่อสารต่าง ๆ
(๗) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร'กับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก'ประซาซนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน
ผ่านสื่อและซ่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
(๘) กำกับดูแลการเผยแพร'กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดประสิท ธิภ าพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
(๙) ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร1กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้เพื่อปรับปรุง
การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๑๐) จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร'กิจกรรม
ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
/ ๔. ด้านการบริการ...

-

(ร) (ร!. -

๔. ด้านการบริการ

(๑) ให้บ ริก ารข้อ มูล เพื่อการเผยแพร'เบื้องต้นแก'ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประขาซน และลือมวลชน
(๒) ให้ค ำปรึก ษา แนะน่า ความรู้เบื้อ งต้น แก'บุค คลผู้ท ี,สนใจทั่วไป เพื่อ เป็น ประโยชน์
และสร้างความเข้าใจแก'บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไต้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หลักสูตรและวิธีการสอบ
©.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ©๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และ-ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้!.ขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้ค วามเข้า ใจเกีย วกับ การเขีย นบทความ ข่า วสาร และการสื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ
(๒) ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ การเลือ กรูป แบบวิธ ีก ารในการเผยแพร’ให้ค วามรู้
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อ และโสตวัสดุเพื่อใช้ในการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

- ๑ ๔ ■

ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ต้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ม ีก ารน่าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารไปประยุก ต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
(๒) ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายชองกระทรวง
และนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่าง ๆ ชองส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงาน
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป๋องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์
ที่ผิดศึลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์ และป้องกันการก่ออาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์
(๔) ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต้านสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย
ต้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
(๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวกับการขออนุญาตการจดทะเบียน
การกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการกำกับดูแล
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยตรวจสอบข้อมูลและน่าข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหารจัดการ
คลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งาน
ได้อย่างมประสิทธิภาพ
(๗) ช่ว ยเตรีย มข้อ มูล ตามผลการวิเคราะห์แ ละติด ตามความคืบ หน้า ในการจัด ส่ง ข้อ มูล
ตามที่ไต้รับการร้องขอ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการชองผู้ใข้ข้อมูล

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานชองหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลลัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก1บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) ช่วยจัดทำคู'มือระบบและคู1มือ ผู้ใข้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก'ผู้ใข้ให้สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารไต้ด้วยตนเอง
(๒) ให้ค ำปรึก ษาแนะนำเบื้อ งด้น แก'หน่ว ยงานราชการหรือ เอกชน ในการน่าระบบไปใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใข้หากมืป้ญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ
/คุณสมบัติ...

- ๑๖ -

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที,เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้

๑.๑ ความรู้ความลามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไชเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที' ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
(๒) ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
(๓) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
(๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๖) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

- ๑๗ -

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบ้ติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ต้านวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบฟ้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(๒) ศึกษาและกำหนดรูป แบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิต
การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(๓) ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบฟ้องกันฟ้าผ่า
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัย
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
(๔) ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน
(๔) จัดทำรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในการใช้งานของหน่วยงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเฟ้นไปตามเฟ้าหมายและผลลัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข ้อมูล คำแนะนำ ตอบฟ้ญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที,รับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกซน หรือประซาซนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจไต้รับทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เฟ้นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรฐานต่าง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับ ปริญ ญาตรืหรือคุณ วุฒ ิอย่างอื่น ที่เทียบได้โนระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเฟ้นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
/หลักสูตร...

" (ร)G a “

หลักสูตรและวิธการสอบ
©.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้'ความเช้าใจเกีย วกับ การออกแบบและวางแผนระบบไฟฟ้าในอาคาร
หรือประกอบสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งการคำนวณอุปกรณ์ไฟฟัาที่ใข้ในสำนักงาน
(๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและวินิจฉัยระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า
(๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยการ การบำรุงรักษา การให้คำปรึกษา แนะนำ
และตรวจสอบงานสาชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(๕) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
(๖) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมืสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

- ๑๙ -

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏินัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แบะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ติด ตํ่ง เครื่อ งคอมพิว เตอร์ส ่ว นบุค คล ชุด คำสั่ง ระบบปฏิบ ัต ิก าร ชุด คำสั่ง สำเร็จ รูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที,เกี่ยวช้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแล้Lขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ไดัวางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสบเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(๖)ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงาน
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์
ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม
ซัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออกใบอนุญาต
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปึาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑)ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

/ ๔. ด้านการบริการ...

- ๒0 ๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู'มือระบบและคู,มือผู้ใซ้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการสิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานทีพัฒนาแก'เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเช้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก'ผู้ใช้ เมือมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใข้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอึ๋'นที,เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนี่ง
ทางคอมพิวเตอร์
หลักสูตรและวิธีการสอบ
๑.ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑ 00 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๔๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓)กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และ (ฉบับที, ๒)
พ.ศ. ๒๔๖๐
(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๒
(๖) ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมืองบีจจุบัน
๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๔๐ คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ระบบซอฟท์แวร์ (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Security) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล
(๒) ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับ การออกแบบชุด คำสั่งระบบและชุด คำสั่งประยุก ต์
ในระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ
(๓) ความรู้ค วามเช้า ใจเกี่ย วกับ การจัด และบริห ารระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ทางการศึกษา
(๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๔๔
(๔) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๔๔๐
(๖) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๔๖๒
(๗) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒
(๘) ประกาศกระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม เรื่อ ง มาตรฐานการรัก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๔๖๓
๑.

/ ๒. การประเมินสมรรถนะ...

- ๒๑ -

๒. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว

ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จากการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง
ซื่อ.......................................................................................... เลขประจำตัวสอบ......................
ตำแหน่งที่สมัคร...................................................... ตรวจเมื่อวันที่

/...............J........เวลา.

บัตรประจำตัวประซาซบ

ผลการตรวจ
ATK

ลงซื่อ......................................................ผู้สมัครสอบ
C.....................................)

