เอกสารแนบท้ายประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตามประกาศข้อ 3)
ตาแหนนงงนักิิคราาะนนนยบบาบแหละแหนน กล่งนนยบบาบแหละแหนน
ด้านกาาปฏิบัติกาา
๑. ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบาย
๒. จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
ซึ่งเป็นแผนงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านกาาิางแหนน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่ว มวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านกาาปาะสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กาหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
ด้านกาาบาิกาา
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวมทัง้ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ที่เป็น ประโยชน์
2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อให้ บุ คลากรทั้งภายใน และภายนอกหน่ว ยงาน ตลอดจนผู้ รับบริก ารได้ทราบข้อมูล และ ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ร่ณสนบัติคฉพาะสานาับตาแหนนงง (ตามประกาศฯข้อ 4.2)
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ หรื อสาขาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุ คคล หรื อ
สาขาวิชารั ฐ ศาสตร์ ห รื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ บริ ห ารรัฐ กิ จ หรื อ สาขาวิ ช านิ ติศ าสตร์ หรื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ
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ริานาู้ริานสานาาถ ทักษะ แหละสนาาถนะที่จาคป็นสานาับตาแหนนงง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
นลักสูตาแหละิิธีกาาสอบ (ตามประกาศฯข้อ 8)
1. การสอบเพื่อคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสอบเพื่ อ คั ด เลื อ ก ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข.)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และนโยบายรัฐบาล
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
- ความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
การติดตาม ประเมินโครงการ งบประมาณ และการบริหารจัดการ
3. การประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
- วุฒิภาวะทางอารมณ์
- การมีปฏิภาณไหวพริบ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก
ที่
องรนปาะกอบ/ตัิชี้ิัด
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เจตคติและอุดมการณ์

รงาระแหนน
กาอบกาาพิจาาณา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การตอบค าถามเกี ่ย วกับ ประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การแต่ง กาย กริย าท่า ทาง ท่ว งที
วาจา การสื่อสาร
20 คะแนน พิจ ารณาจาก ความรับ ผิด ชอบ ความซื ่อ สัต ย์
การประกอบคุณ งานความดีต่อ ตนเอง ครอบครัว
และสังคม
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การประมวลการตอบคาถามโดยมี
หลัก คิด และวิธ ีแ ก้ปัญ หาในเชิง บวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับ
ได้
20 คะแนน พิจ ารณาจาก เจตคติ อุด มการณ์แ ละความคิด
สร้างสรรค์ ที่มีต่อวิชาชีพ
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตานปาะกาศข้อ 3)
จ้างคนนาบาิกาา ตาแหนนงงนักิิชากาารอนพิิคตอาน กล่งนสงงคสาินกาาศึกษาทางไกลคทรยนยลบีสาาสนคทศ
แหละกาาสื่อสาา
ด้านกาาปฏิบัติกาา
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูประบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยาและทันสมัย
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณภาพที่ถูกต้ องตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
4. เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ทดสอบความถู ก ต้ อ งของค าสั่ ง แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดของค าสั่ ง เพื่ อ ให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
7. ช่ว ยรวบรวมข้อมู ล และวิเ คราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ ไ ด้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
8. รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดระบบการทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวดัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
9. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือมาเป็น ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
10. ช่ว ยตรวจสอบและรวบรวมข้ อมูล เพื่อ ประกอบการออกใบอนุ ญาต เพื่ อให้ การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ด้านกาาิางแหนน
วางแผนการท างานที่ รั บผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านกาาปาะสานงาน
1. ประสานงานทางานร่วมกันภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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ด้านกาาบาิกาา
1. ช่ว ยจั ดท าคู่ มือ ระบบและคู่มื อ ผู้ ใ ช้ เพื่ อให้ ผู้ ใ ช้ง านคอมพิ ว เตอร์ ได้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
3. ให้ คาปรึ กษาแนะน าแก่ผู้ ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ง านเครื่องคอมพิว เตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่ณสนบัติคฉพาะสานาับตาแหนนงง (ตามประกาศฯข้อ 4.2)
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ (ต้องศึกษาวิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)
1. สามารถติดตั้ง ดูแล ระบบ server ยืนยันตัวตนตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ว่าด้วย
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ได้
2. สามารถติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ได้
3. สามารถติดตั้งดูแลและแก้ไขระบบเครือข่าย LAN WAN Internet และ e-mail ได้
4. สามารถจัดทาและดูแลเว็บไซด์ได้
5. สามารถตัดต่อ VDO ได้
6. สามารถออกแบบกราฟฟิกและนาเสนองานต่างๆได้
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
ริานาู้ริานสานาาถ ทักษะ แหละสนาาถนะที่จาคป็นสานาับตาแหนนงง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
นลักสูตาแหละิิธีกาาสอบ (ตามประกาศฯข้อ 8)
1. การสอบเพื่อคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรูเ้ กี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสอบเพื่ อ คั ด เลื อ ก ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข.)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์
- การตัดต่อ VDO
- การติดตั้งระบบ Webserver
- การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
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- การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต
3. การประเมิน ภาควัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
- วุฒิภาวะทางอารมณ์
- การมีปฏิภาณไหวพริบ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
องค์ประกอบ ตัว ชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก
ที่
องรนปาะกอบ/ตัิชี้ิัด
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เจตคติและอุดมการณ์

รงาระแหนน
กาอบกาาพิจาาณา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การตอบค าถามเกี ่ย วกับ ประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การแต่ง กาย กริย าท่า ทาง ท่ว งที
วาจา การสื่อสาร
20 คะแนน พิจ ารณาจาก ความรับ ผิด ชอบ ความซื ่อ สัต ย์
การประกอบคุณ งานความดีต่อ ตนเอง ครอบครัว
และสังคม
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การประมวลการตอบคาถามโดยมี
หลัก คิด และวิธ ีแ ก้ปัญ หาในเชิง บวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับ
ได้
20 คะแนน พิจ ารณาจาก เจตคติ อุด มการณ์แ ละความคิด
สร้างสรรค์ ที่มีต่อวิชาชีพ
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตานปาะกาศข้อ 3)
ตาแหนนงงนักทาัพบากาบ่รรล (กล่งนบาินาางานบ่รรล)
ด้านกาาปฏิบัติกาา
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากร บุคคล เช่น การกาหนดตาแหน่งและอัตรา
เงินเดือนการรับรองคุณวุฒิ การจัด ระบบงานการสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดทา
ทะเบียนประวัติ การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ประวัติการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อน
ตาแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การ ดาเนินการเรื่องการขอรับบาเหน็จ
บานาญ และเงินทดแทน การพิจารณาดาเนินการ ทางวินัยเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการ สรรหา
และพัฒนาบุคลากร รวบรวม รายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการ ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบ
ปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
ด้านกาาิางแหนน
๑. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
๒. ร่ ว มวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ โครงการเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
ตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านกาาปาะสานงาน
๑. ประสานการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งที ม งาน หรื อ หน่ ว ยงาน ทั้ ง ภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
ด้านกาาบาิกาา
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน ทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งตอบปัญหาและ ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
2. จัดเก็บ ข้อมูล เบื้ องต้น และให้ บริการข้อมูล ทางวิช าการ เกี่ยวกับด้านการบริห ารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้ อ มู ล และ ความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ ง และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และ
ใช้ ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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ร่ณสนบัติคฉพาะสานาับตาแหนนงง (ตามประกาศฯข้อ 4.2)
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ หรื อสาขาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือการบริหารงานบุ คคล หรื อ
สาขาวิชารั ฐ ศาสตร์ ห รื อ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ หรื อ บริ ห ารรัฐ กิ จ หรื อ สาขาวิ ช านิ ติศ าสตร์ หรื อ สาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ
ริานาู้ริานสานาาถ ทักษะ แหละสนาาถนะที่จาคป็นสานาับตาแหนนงง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
นลักสูตาแหละิิธีกาาสอบ (ตามประกาศฯข้อ 8)
2. การสอบเพื่อคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรูเ้ กี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสอบเพื่อ คัด เลือ ก ภาคความรู้ค วามสามารถที่ใ ช้เ ฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการบริ ห าร
บุคลากรภาครัฐ
- ความรู้เกี่ย วกับ การกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว2 ลงวันที่ 19 ก.พ.
2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2556
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว3
ลงวันที่ 15 ก.พ. 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว18 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือก
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
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- ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือ ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28
ลงวัน ที่ 22 ต.ค. 2552 เรื่อง เลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การประเมิน ภาควัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
- วุฒิภาวะทางอารมณ์
- การมีปฏิภาณไหวพริบ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก
ที่
องรนปาะกอบ/ตัิชี้ิัด
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เจตคติและอุดมการณ์

รงาระแหนน
กาอบกาาพิจาาณา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การตอบค าถามเกี ่ย วกับ ประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การแต่ง กาย กริย าท่า ทาง ท่ว งที
วาจา การสื่อสาร
20 คะแนน พิจ ารณาจาก ความรับ ผิด ชอบ ความซื ่อ สัต ย์
การประกอบคุณ งานความดีต่อ ตนเอง ครอบครัว
และสังคม
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การประมวลการตอบคาถามโดยมี
หลัก คิด และวิธ ีแ ก้ปัญ หาในเชิง บวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับ
ได้
20 คะแนน พิจ ารณาจาก เจตคติ อุด มการณ์แ ละความคิด
สร้างสรรค์ ที่มีต่อวิชาชีพ

10
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ตานปาะกาศข้อ 3)
ตาแหนนงงนักจัดกาางานทั่ิไป (กล่งนอานิบกาา)
ด้านกาาปฏิบัติกาา
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน ทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดระบบงาน
งานบริหาร อาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย เอกสารงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เป็นต้น เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน ต่างๆ
เช่น งานบริหารแผนปฏิบัติงาน งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ ประชุม ทารายงานการประชุม และรายงาน อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการ
ประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วย ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
4. ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและนอกสานักงาน เพื่ออานวยความสะดวก
และเกิดความร่วมมือ
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านกาาิางแหนน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่ ว มวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือ โครงการเพื่อ ให้ การดาเนิน งานบรรลุ ตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านกาาปาะสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
ด้านกาาบาิกาา
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็น ประโยชน์
๒. จั ดเก็บข้อมูล เบื้ องต้น และให้ บริการข้อมูล เกี่ยวกับ ด้านการบริห ารงานทั่วไป เพื่อให้
บุ คลากรทั้ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ตลอดจนผู้ รับ บริ การ ได้ทราบข้อมู ล และความรู้ต่ างๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ สอดคล้ อง และสนั บ สนุ น ภารกิจของหน่ว ยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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ร่ณสนบัติคฉพาะสานาับตาแหนนงง (ตามประกาศฯข้อ 4.2)
ได้ รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาบริ หารธุร กิ จ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประสาสนศาสตร์
ริานาู้ริานสานาาถ ทักษะ แหละสนาาถนะที่จาคป็นสานาับตาแหนนงง
4. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
5. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
6. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
นลักสูตาแหละิิธีกาาสอบ (ตามประกาศฯข้อ 8)
1. การสอบเพื่อคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสอบเพื่ อ คั ด เลื อ ก ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะต าแหน่ ง (ภาค ข.)
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3. การประเมิน ภาควัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
- บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
- วุฒิภาวะทางอารมณ์
- การมีปฏิภาณไหวพริบ
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก
ที่
องรนปาะกอบ/ตัิชี้ิัด
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เจตคติและอุดมการณ์

รงาระแหนน
กาอบกาาพิจาาณา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การตอบค าถามเกี ่ย วกับ ประวัติ
ส่วนตัวและประวัติการศึกษา
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การแต่ง กาย กริย าท่า ทาง ท่ว งที
วาจา การสื่อสาร
20 คะแนน พิจ ารณาจาก ความรับ ผิด ชอบ ความซื ่อ สัต ย์
การประกอบคุณ งานความดีต่อ ตนเอง ครอบครัว
และสังคม
20 คะแนน พิจ ารณาจาก การประมวลการตอบคาถามโดยมี
หลัก คิด และวิธ ีแ ก้ปัญ หาในเชิง บวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับ
ได้
20 คะแนน พิจ ารณาจาก เจตคติ อุด มการณ์แ ละความคิด
สร้างสรรค์ ที่มีต่อวิชาชีพ

