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 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึก ษา วิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ ย วกับ การศึก ษา เพื่อ เป็น ข้อ มูล ประกอบการพัฒ นางาน
ด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องตัน เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
หลักสูตร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๓) จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๔) ดำเนิน การเกี่ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้ง ปรับปรุงให้ ทันสมัย
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
(๖) ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-๒๔. ด้านการบริการ
(๑) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
(๒) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป
(๓) ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
(๔) เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทำวารสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำ่ กว่านี้ในทุกสาขาวิชา
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
(๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับสถาบัน ฯ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- หลักธรรมาภิบาล
- ข่าวสารบ้านเมือง
- ความรู้ทั่วไปทางคณิตศาสตร์และภาษา
(๑.๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕0 คะแนน
- การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การวัดและการประเมินผลด้านการศึกษา
- การทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา

-3(๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
1. ความรู้ (25 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ดังนี้
1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ความสามารถ (25 คะแนน)
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ดังนี้
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย
3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น
อุดมคติ จริ ยธรรมและคุณธรรม แนวความคิ ด และความเชื่อที่ สอดคล้ องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ของทางราชการ)

-42. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราว่าง
4 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน . - สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา
.- สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 18,000 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติง านทางวิช าการเงิน และบัญ ชี ซึ่ ง มี ลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติเกี่ย วกับ การเงิ น งบประมาณ
การบั ญ ชี ทั่ ว ไป ขอ งส่ วน ราช ก าร ก ารศึ ก ษ า วิ เ ค ราะห์ ติ ด ต าม ป ระเมิ น ผ ล การใช้ จ่ า ย เงิ น
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน และบั ญ ชี การวิเคราะห์ งบประมาณ การพั ฒ นาระบบงานคลั ง ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ
(2) รวบรวมข้ อ มู ล และรายงานการเงิน ของส่ ว นราชการ เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล
ให้ถูกต้องและทันสมัย
(๓) จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็น
และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่า ยเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
(๕) ดูแลการรับและจ่ ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ - จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริ ง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จั ด เก็บ ข้ อมู ล เบื้ อ งต้ น ทำสถิ ติ ปรับ ปรุง หรือจัด ทำฐานข้ อมู ล หรือ ระบบสารสนเทศที่
เกี่ย วกับ งานการเงิน และบั ญ ชี เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องและสนั บ สนุ น ภารกิ จของหน่ ว ยงาน และใช้ป ระกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

-5สิทธิประโยชน์
ตามระเบี ยบสำนั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ ว ยพนั กงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการเงิ น การบั ญ ชี หรื อ สาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น การบั ญ ชี
หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังกล่าวข้างต้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
(๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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 และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ดังนี้
1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ความสามารถ (25 คะแนน)
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)
พิ จารณาจาก บุ คลิ กลั กษณะส่ วนบุ คคลทั้ งทางร่ างกายและจิ ตใจและจากการสั มภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังนี้

-63.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย
3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น
อุดมคติ จริ ยธรรมและคุณธรรม แนวความคิ ด และความเชื่อที่ สอดคล้ องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ของทางราชการ)

-73. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราว่าง
1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน . สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 18,000 บาท
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการรั่วไหลเสียหายในการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของทางราชการ
การติดตามและประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานในฐานะที่ เป็น เครื่องมือของผู้ บริห าร ซึ่ งมีลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชีการพัสดุของหน่วยงาน
ในสังกัดของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์
การประเมิน ความเสี่ ย ง การประเมิน ประสิ ทธิภ าพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ
เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายใน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา
และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญ ชี เพื่อให้ การตรวจสอบดำเนิน ไปอย่า งถูกต้องและได้ ผ ลตรง
กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ตรวจสอบการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการบริห ารงบประมาณ การเงิน พั ส ดุและทรัพ ย์สิ น
รวมทั้ งการบริ ห ารด้านอื่ น ๆ ของส่ ว นราชการ เพื่ อ ดูแลให้ การใช้ งบประมาณและทรัพ ยากรเป็ น ไปอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๓) จั ด ทำรายงานการตรวจสอบรายเดื อ น เพื่ อ เสนอข้ อ ตรวจพบและข้ อ เสนอแนะให้
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีค วามรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตันแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์

-8สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้าง

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
(๑.๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๕0 คะแนน
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕'๖๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
.
(๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
1. ความรู้ (25 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ดังนี้
1.1 ความรู้ทอี่ าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

-92. ความสามารถ (25 คะแนน)
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)
พิ จารณาจาก บุ คลิ กลั กษณะส่ วนบุ คคลทั้ งทางร่ างกายและจิ ตใจและจากการสั มภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย
3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น
อุดมคติ จริ ยธรรมและคุณธรรม แนวความคิ ด และความเชื่อที่ สอดคล้ อ งกับนโยบาย โครงการหรื อแผนงาน
ของทางราชการ)

- 10 4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
อัตราว่าง
2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน . สถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 19,500 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนด
คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับ
ชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ
ชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้ค ำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ
แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้ น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไป
ได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
และสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
(๔) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
(๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่ ว ยงานที่ ไม่ ซั บ ช้ อ น เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศในหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
(๗) ช่ ว ยรวบรวมข้ อ มู ล และวิ เคราะห์ ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ เพื่ อ ให้ ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบ
เครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานและตรงตามความต้องการ ลักษณะ
การใช้งานของหน่วยงาน

- 11 ๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่ อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่ ว ยจั ด ทำคู่ มื อ ระบบและคู่ มื อ ผู้ ใช้ เพื่ อ อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ ใช้ ให้ ส ามารถใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(๒) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหา
หรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ำ กว่ า นี้ ในสาขาวิ ช าใด สาขาวิ ช าหนึ่ ง
หรือหลายสาขาทางคอมพิวเตอร์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕'๖๒
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software)
และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น PHP, JavaScript, MySQL, MSSQL

- 12 (๒) การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
1. ความรู้ (25 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ดังนี้
1.1 ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.2 ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ความสามารถ (25 คะแนน)
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (50 คะแนน)
พิ จารณาจาก บุ คลิ กลั กษณะส่ วนบุ คคลทั้ งทางร่ างกายและจิ ตใจและจากการสั มภาษณ์
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่างๆ ดังนี้
3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3.2 ความประพฤติและอุปนิสัย
3.3 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
3.4 ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น
อุดมคติ จริ ยธรรมและคุณธรรม แนวความคิ ด และความเชื่อที่ สอดคล้ องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน
ของทางราชการ)

