
   

 
 

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
  ด้ วยสถาบันพระบรมราชชนก  มี ความประสงค์ จะรับสมัครบุ คคลเพ่ือ เลื อกสรร               
เป็นพนักงานราชการทั่ วไป ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ             
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้าง   
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
       ๑) นักวิชาการศึกษา                    จำนวน 4 อัตรา 
                          2) นักวิชาการเงินและบัญชี           .จำนวน 4 อัตรา 
       3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน       จำนวน 1 อัตรา 
                          4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์            จำนวน 2 อัตรา 
       ทั้งนี้ รายละเอียดกลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ค่าตอบแทน และสถานที่
ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้ 
       ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจได้รับ      
การต่อสัญญาจ้างได้อีกครั้งละไม่เกิน 4 ปี และพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด 

2. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน (ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)      

3. คณุสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
  3.1 คุณสมบตัิทั่วไป 

                           (1) สัญชาติไทย 
                        (2) มีอายุไมต่่ำกว่าสิบแปดปี 
                        (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                        (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                        (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                        (6) ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด           
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษ   
มาแล้วเกินห้าปี 
    (7) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ       
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(8) ไม่เป็นพระภิกษุ… 
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    (8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร        
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 
17 มีนาคม พ.ศ. 2538 

  ทั้งนี้  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง    
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ไปยื่นด้วย 

 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
               ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ       
สำหรับตำแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  4. การรับสมัคร 
          4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) เปิดเว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
   (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กำหนด และดาวโหลด
แบบฟอร์มการชำระเงิน  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)  ได้ที่เว็บไซต ์https://pi.thaijobjob.com 
   (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล 
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณ์แล้วได้ 

                          4.2 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่  6 สิงหาคม 2565                      
ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  
         ผู้สมัครสอบสามารถเลือกชำระเงินผ่านทางระบบ (Application) ได้ทุกธนาคาร และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัส  คิวอาร์โค้ด (QR CODE) ที่ระบบกำหนด             
ในใบชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดชำระเงิน (หากไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบ     
เพ่ือสร้าง QR CODE ใหม่เพ่ือชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2565         
เวลา 08.00 น.  ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 20.00 น และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip)  
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

                           4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330  บาท ซึ่งประกอบด้วย 
    (1) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบออนไลน์ จำนวน 300  บาท 
       (2) ค่าบริการรับชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (QR Payment) จำนวน ๓๐  บาท 

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

4.4 ผู้สมัครเข้า… 
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  4.4 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว           
จะรับทราบเลขประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยทางสถาบันพระบรมราชชนก        
จะประกาศให้ผู้สมัครทราบและสามารถพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com/ 
พนักงานราชการ > หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ >          
ในหัวข้อ"พิมพ์ใบสมัคร" 

 
 5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
      5.1 ผูส้มัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามรายการที่กำหนดและสมัครได้เพียงครั้งเดียว
เท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ โดยเปิดรับสมัครจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 
   (1) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
   (2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
   (3) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
   (4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

    5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง          
ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบในข้อ 2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ         
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 

   .5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

 5.4  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความจริง  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ สถาบันพระบรมราชชนกจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้   
มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมนิสมรรถนะ 

 สถาบันพระบรมราชชนก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://pi.thaijobjob.com/   
หัวข้อ  “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” และเว็บไซต์  
สถาบันพระบรมราชชนก www.pi.ac.th  หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์   

 
7. หลักเกณฑ…์ 
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7.หลักเกณฑ์เข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ 

    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี  1 
- ความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง 

100 สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งท่ี  2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  

                   สถาบันพระบรมราชชนก จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1  ดังกล่าว 
จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่  2 ต่อไป  รายละเอียดการประเมินครั้ งที่  1 และ 2 ตามบัญชี
เอกสารแนบท้าย 

8. เกณฑ์การตัดสิน  
           (1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน   
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
           (2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ครั้งที่1 
และครั้งที่ 2 แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60      

9. หลักฐานที่ต้องย่ืนในวันประเมินครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
                     (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ 

ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
  (2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)          

ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบบั      

  ในกรณีที่ ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้             
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ ได้รับอนุมัติ         
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
  (5) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
  ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
              
 
 

 
10. การประกาศ... 

 





 
เอกสารแนบท้าย 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

แนบท้ายประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ลงวันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
--------------------------- 

 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

     1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 อัตราว่าง  4   อัตรา 
 สถานที่ปฏิบัติงาน     - สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา 
    - สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 
    - สำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 

 ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000  บาท 

                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงานด้านการสอนและการอบรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ มอบหมาย 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางาน           

ด้านการศึกษาและที่เก่ียวข้อง 
     (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องตัน เพ่ือประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

        (๓) จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
        (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  

เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
     (๖) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย    

เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
     ๒. ด้านการวางแผน 

     วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

  ๓. ด้านการประสานงาน 
     (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
     (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     ๔. ด้านการบริการ 

(๑) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

(๒) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 

(๓) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 

(๔) เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
   ระยะเวลาการจ้าง    ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   
               ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ในทุกสาขาวิชา 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (๑) การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
        (๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน 

      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                           - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                           - พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และความรู้ทั่วไปเกีย่วกับสถาบัน ฯ 
                - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
                           - หลักธรรมาภิบาล 
         - ข่าวสารบ้านเมือง 
        - ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์และภาษา 

        (๑.๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕0 คะแนน 
                - การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
                - การประกันคุณภาพการศึกษา 
                            - การวัดและการประเมินผลด้านการศึกษา 
                            - การทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
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  (๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                   1. ความรู้ (25 คะแนน) 
                   พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 

      1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ 
              1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
         2. ความสามารถ (25 คะแนน) 

                       สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

          3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)  
                        พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 
                        3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์  
                        3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย  
                        3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์  
                        3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น     
อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน           
ของทางราชการ)  
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2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

    อัตราว่าง    4 อัตรา  
    สถานที่ปฏิบัติงาน  . - สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา 
            .- สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 
    ค่าตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท 

         ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ 
การบั ญ ชี ทั่ ว ไป ขอ งส่ วน ราชการ  ก ารศึ กษ า  วิ เค ราะห์  ติ ด ต าม  ป ระ เมิ น ผล  การ ใช้ จ่ าย เงิน  
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
     (๑) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ 
     (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล        
ให้ถูกต้องและทันสมัย 
     (๓) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
     (๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ 
     (๕) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ - จ่ายเงิน
เพ่ือให้การรบั จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
     (๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 

 ๒. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
     (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
     (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านการบริการ 
      (๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ     
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
     (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
           ได้รับปริญญาตรี  สาขาวิชาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี           
หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังกล่าวข้างต้น 

     หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (๑) การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
        (๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน 

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                            - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                                 - พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ฯ 

                - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
                           - หลักธรรมาภิบาล 
         - ข่าวสารบ้านเมือง 
         - ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์และภาษา 

          (๑.๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕0 คะแนน 
                           - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ 
         - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                           - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                           - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                          

(๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                   1. ความรู้ (25 คะแนน) 
                   พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 

      1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
              1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
         2. ความสามารถ (25 คะแนน) 

                       สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

          3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)  
                        พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจและจากการสัมภาษณ์             
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังนี้  
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                        3.1 บุคลิกภาพทว่งทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์  
                        3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย  
                        3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์  
                        3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น     
อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน           
ของทางราชการ)  
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  3. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    อัตราว่าง    1 อัตรา 
    สถานที่ปฏิบัติงาน  .   สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา 
    ค่าตอบแทน   เดือนละ 18,000 บาท 

     ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ  

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่ งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชีการพัสดุของหน่วยงาน   
ในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ 
เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
     (๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา 

และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง      
กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

     (๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของส่วนราชการ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

     (๓) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
๓. ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
    (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ด้านการบริการ 

          (๑) ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง     
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    (๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ   
ในระดับเบื้องตันแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ    
ที่เป็นประโยชน์ 
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  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 

         คุณสมบัตเิฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
     ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (๑) การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
        (๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน 

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                            - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                                 - พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ฯ 
                - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
                           - หลักธรรมาภิบาล 
         - ข่าวสารบ้านเมือง 
        - ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์และภาษา 

       (1.๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕0 คะแนน 
              .- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                            - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
                            - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                            - ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕'๖๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                            - ความรู้เกี่ยวกบัแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒                               
.                         

(๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                   1. ความรู้ (25 คะแนน) 
                   พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 

      1.1 ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
              1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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         2. ความสามารถ (25 คะแนน) 

                       สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

          3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)  
                        พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจและจากการสัมภาษณ์             
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังนี้  
                        3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์  
                        3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย  
                        3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์  
                        3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น     
อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน           
ของทางราชการ)  
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 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
    อัตราว่าง    2 อัตรา 
    สถานที่ปฏิบัติงาน  .   สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา 
    ค่าตอบแทน   เดือนละ 19,500 บาท 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์  ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับ
ชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ
ชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์  
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ     
แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไป
ไดอ้ย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
             (๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากท่ีสุด 
             (๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 
             (๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 
      (๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการ
ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
      (๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล  
ของหน่วยงานที่ไม่ซับช้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ        
และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากท่ีสุด 
      (๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
      (๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและตรงตามความต้องการ ลักษณะ
การใช้งานของหน่วยงาน 
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  ๒. ด้านการวางแผน 
       วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

       ๓. ด้านการประสานงาน 
      (๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้ 
      (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๔. ด้านการบริการ 
      (๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 
      (๒) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
             (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหา
หรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
         คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ ง                   
หรือหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์ 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  (๑) การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) 
          (๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน 
                                 - พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน ฯ 

         - ข่าวสารบ้านเมือง 
         - ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

         (๑.๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕0 คะแนน 
                  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
               .- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕'๖๒ 
                            - พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) 
และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) 
                - ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
                  - ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น PHP, JavaScript, MySQL, MSSQL 
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(๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                   1. ความรู้ (25 คะแนน) 
                   พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังนี้ 

      1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
              1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
         2. ความสามารถ (25 คะแนน) 

                       สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพ่ือปฏิบัติงาน
ในหน้าที ่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 

          3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)  
                        พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจและจากการสัมภาษณ์             
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังนี้  
                        3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์  
                        3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย  
                        3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์  
                        3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น     
อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน           
ของทางราชการ)  
 

 

 

 
 


