
 
 
 
 

                                  
                           เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
                                        
 

  ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกา
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ
ของกลุมงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
ดังนี้ 
 

1.   ชื่อตาํแหนง  กลุมงาน  และรายละเอยีดการจางงาน
ตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุมงาน  กลุมงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน 

1.  จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 
กลองวีดิทัศน เครื่องคอมพิวเตอร 

2.  ชวยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร 
หรือโทรทัศน เพื่อเผยแพรความรู หรือขอมูลอันเปนประโยชนในดานตาง ๆ

3.  จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องเสีย
เครื่องคอมพิวเตอร ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน

4.  จัดทําสื่อการเรียนการสอน มัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ปรับปรุงเว็บไซตของ
หนวยงานใหมีขอมูลที่ทันสมัย

5.  ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

6.  ใหคําปรึกษา แนะนําการใช บํารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ
แกหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการดานโสตทัศนศึกษาไดมีประสิทธิ
อัตราวาง ๑  อัตรา
คาตอบแทน 18,00
สทิธปิระโยชน ตามระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ

คณะกรรมการบริหาร
(ฉบับที่ 

ระยะเวลาการจาง  ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
   และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  โดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป
 

(สาํเนา) 

 
                                  ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
                                                 ………………………………… 

ดวยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

รสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กลุมงาน  และรายละเอยีดการจางงาน 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี

บริหารทั่วไป 

จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 
เครื่องคอมพิวเตอร การผลิตวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย 

ชวยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร 
หรือโทรทัศน เพื่อเผยแพรความรู หรือขอมูลอันเปนประโยชนในดานตาง ๆ 

จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย กลองถายรูป 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

จัดทําสื่อการเรียนการสอน มัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ปรับปรุงเว็บไซตของ
หนวยงานใหมีขอมูลที่ทันสมัย 

ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

ใหคําปรึกษา แนะนําการใช บํารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ
แกหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการดานโสตทัศนศึกษาไดมีประสิทธิ

อัตรา 
000.- บาท  

ตามระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ 
ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕6 
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ปงบประมาณ พ
และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  โดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป

 

ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
ศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ  

และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ 
การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

และถายทอดเทคโนโลยี 

จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย กลองถายรูป        
การผลิตวัสดุอุปกรณท่ีใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย  

ชวยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร 
 

กลองถายรูป กลองวีดิทัศน  

จัดทําสื่อการเรียนการสอน มัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ปรับปรุงเว็บไซตของ

ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ

ใหคําปรึกษา แนะนําการใช บํารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ
แกหนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการดานโสตทัศนศึกษาไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

. ๒๕๔๗ และประกาศ 
พนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕9)   
และภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ  โดยจะประเมินบุคคลเพื่อตอสัญญาจางทุกป 

/คุณสมบัต.ิ.. 
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2.  คุณสมบัตทิัว่ไป และคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนงของผูมสีทิธเิขารับการเลอืกสรร 
     คุณสมบตัทิัว่ไป 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป  
  (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือ 
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด 
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
  (๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ 
  (8)  ไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น กอนการจัดจางเปนพนักงานราชการ 
  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 
 

คุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตาํแหนง   
  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือทางเวชนิทัศน หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร         
ทางนิเทศศาสตร ทางวารสารศาสตร หรือทางสื่อสารมวลชน 
 

3.  การรบัสมัคร 
 3.๑  วนั  เวลา  และสถานทีร่บัสมคัร 
         ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล        
สํานักบริหารกลาง อาคาร ๔ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชีสหกรณ เทเวศร กรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 7 – 14 
พฤษภาคม ๒๕๕8 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รับสมัครถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๖๘    
 3.๒  หลกัฐานทีต่องยื่นพรอมใบสมัคร 
        (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
        (๒) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และสําเนาใบปริญญาบัตร ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่รับสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
        ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง 
ที่สถานศกึษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด 
วันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

/(3) สําเนา... 
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        (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
        (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน 
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
        (๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถาม)ี  
        ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

3.๓ คาธรรมเนยีมสอบ 
                 ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบวันที่ยื่นใบสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท  เมื่อสมัครแลว คาสมัครสอบ
จะไมจายคืนให เวนแตในกรณีที่เปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตทั้งนี้จะตองดําเนินการขอคืน
กอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 
 3.๔ เงื่อนไขในการรบัสมัคร 
       ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน                                              
ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตอง              
กรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่ม ี      
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร 
อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ     
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และกรมตรวจบัญชีสหกรณจะไมคืนคาสมัครสอบในการสมัครดวย 
 

4.  การประกาศรายชื่อผูมสีิทธเิขารบัการประเมนิความรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  และกาํหนดวนั   
     เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
        กรมตรวจบัญชีสหกรณ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ   
และสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ ในวันศุกรที่  15  พฤษภาคม  2558  
ทาง http://www.cad.go.th 
 

5. หลกัเกณฑและวธิกีารเลือกสรร 
       ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมินดังนี้  

 

หลักเกณฑการเลอืกสรร คะแนนเต็ม วธิปีระเมนิ 
การประเมนิครั้งที ่๑ 
1. ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
    - ความรูเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา 
    - การนําเสนอโดยใชโปรแกรม Microsoft Powerpoint 
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การประเมนิครั้งที ่๒ 
2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
3. คิดวิเคราะห 
4. การดําเนินการเชิงรุก 
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