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เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 
 

หน่วยที่ 1 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหารราชการ
ทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น การศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี
ต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ 
และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล         
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร       
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ  

เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ 
และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับ 
การประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพื่อให้ 
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน 
เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 



 
3. ด้านการประสานงาน 

  ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน
กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านการบริการ 
  ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ 
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ 
รับผิดชอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที่ 2 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการการศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้
จ่ายเงินการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชีการวิเคราะห์งบประมาณการพัฒนาระบบงานคลัง  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) จัดท าบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วน
ราชการ 
  (2) รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
  (3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
  (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
  (5) ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
  (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเช่นให้ค าแนะน าใน              
การปฏิบัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นต้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ             
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ 
  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นท าสถิติปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที่ 3 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยประสานแผนประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหาร
หรือความมั่นคงในระดับประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการหรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณีและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) รวบรวมวิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือ
นโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารหรือความมั่นคง 

 (2) รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน
ราชการหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 
 (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการบริหารหรือความมั่นคงและเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือช่วยจัดท าแผนการปฏิบัติงานแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 (4) ส ารวจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน 
หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 
 (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประกอบการ
เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบายตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 



 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  (1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ 
 (2) ให้ค าปรึกษาแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน              
เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยที่ 4 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท านโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงการ
พัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน

การศึกษา และท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  (3) จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  (4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย          
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  (5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
  (6) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย         
เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
4. ด้านการบริการ 

(1) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ 
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

(2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาเบื้องต้นแก่ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
  (3) ด าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
  (4) เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท าวารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา            
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 



         
 
เลขประจ าตัวสอบ................................... 

 
                         ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
           และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

 
 หน่วยที่ 1 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ         หน่วยที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
 หน่วยที่ 3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    หน่วยที่ 4 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  ด้วย ข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดและอ าเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ จึงขอแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล........................................................... 

 หมายเลขประจ าตัวประชาชน   

2. เกิดวันที่………………เดือน………………………………พ.ศ. .......................  (อายุปัจจุบัน...................ปี)  

 สัญชาติ........................เชื้อชาติ............................. 

3. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบัน วัน เดือน ปีที่ส าเร็จ 

 
 
 

 
   

4. ปัจจุบันเป็น  พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจ า 

    ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 

 ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….……………………………………..….……………… 

 ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ/จังหวัด…………………………………….…………………………….…..…………………. 

 อ าเภอ………………….………….จังหวัด………………….……………….สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ตั้งแต่วันที่……………………………………………….………ถึงวันที่…………………..………………………………………………. 

 รวมเป็นระยะเวลา…………………….ปี…………………….เดือน……………..……วัน 

วันที่...................................... 
เวลา..................................น. 
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ติดรูปถ่าย  
ขนาด  
๑ นิ้ว 

/5. ต าแหน่ง... 
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5. ต าแหน่งที่ผ่านมา 

 5.1   พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจ า 

    ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 

 ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….……………………………………..….……………… 

 ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ/จังหวัด…………………………………….…………………………….…..…………………. 

 อ าเภอ………………….………….จังหวัด………………….……………….สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ตั้งแต่วันที่……………………………………………….………ถึงวันที่…………………..………………………………………………. 

 รวมเป็นระยะเวลา…………………….ปี…………………….เดือน……………..……วัน  

 5.2   พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจ า 

    ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 

 ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….……………………………………..….……………… 

 ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ/จังหวัด…………………………………….…………………………….…..…………………. 

 อ าเภอ………………….………….จังหวัด………………….……………….สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ตั้งแต่วันที่……………………………………………….………ถึงวันที่…………………..………………………………………………. 

 รวมเป็นระยะเวลา…………………….ปี…………………….เดือน……………..……วัน  

 5.3   พนักงานราชการ    ลูกจ้างประจ า 

    ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ  ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ของสถานศึกษา 

 ต าแหน่ง……………………………………………………………………………….……………………………………..….……………… 

 ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ/จังหวัด…………………………………….…………………………….…..…………………. 

 อ าเภอ………………….………….จังหวัด………………….……………….สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 ต้ังแต่วันที่……………………………………………….………ถึงวันที่…………………..………………………………………………. 

 รวมเป็นระยะเวลา…………………….ปี…………………….เดือน……………..……วัน  
 

   ซึ่งทุกต าแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง หรือเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน
หรือไม่ ก็ได้ 
 

รวมระยะเวลา (ข้อ 4. + ข้อ 5.) = ………………….ปี………………….เดือน…………..……วัน  
 

- 3 - หมายเหตุ  ข้อ 5. หากมีมากกว่านี้ ก็ให้พิมพ์เพ่ิมเติมได้ 

/6. การมอบหมาย... 
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6. การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะงานของต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อ่ืนตามมาตรา          

38 ค.(2) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง หรือเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย 

 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง...................................................... สังกัด...................................... ..................... 

  ตั้งแต่วันที่………………………………………………………ถึงวันที่…………………………………………………..…………. 

  รวมเป็นระยะเวลา……………….ปี……………….เดือน…………………วัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6.2 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง...................................................... สังกัด...................................... ..................... 

  ตั้งแต่วันที่………………………………………………………ถึงวันที่…………………………………………………..…………. 

  รวมเป็นระยะเวลา……………….ปี……………….เดือน…………………วัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6.3 ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง...................................................... สังกัด...................................... ..................... 

  ตั้งแต่วันที่………………………………………………………ถึงวันที่…………………………………………………..…………. 

  รวมเป็นระยะเวลา……………….ปี……………….เดือน…………………วัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 

  (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

รวมระยะเวลา (ข้อ 6.) = ………………….ปี………………….เดือน…………..……วัน  
 

 
 
 

หมายเหตุ  ข้อ 6. หากมีมากกว่านี้ ก็ให้พิมพ์เพ่ิมเติมได้ 

/7. ได้แนบเอกสาร... 
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7. ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้ 

  7.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 x 2.0 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 1 
ปี (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) จ านวน 1 รูป                

  7.2  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ส าเร็จ               
และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา            
ตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

  7.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 1 ฉบับ 

  7.4  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบผู้หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 1 ฉบับ  

  7.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

  7.6  ค าสั่งหรือสัญญาจ้าง หรือเอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งจ านวน..........ฉบับ 

  7.7  อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

     
 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการ และหากมีการตรวจสอบเอกสาร ปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง หรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าที่ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.ค.ศ. ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้า 
หรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร หรือหลักฐานที่ยื่นไม่เป็นความจริง อันมีผล
ท าให้ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
 (.....................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 
วันที่......... เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 
 
 
 
                  /ความเห็นของ... 

1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
2. ให้ผู้สมัครจัดท าใบสมัครและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร จ านวน 2 ชุด  
(เก็บไว้ที่หน่วยรับสมัคร จ านวน 1 ชุด และส่งกลุ่มการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ชุด) 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล..................................................
ต าแหน่ง...................................................................... สังกัด......................................... .........................................
ขอให้ค ารับรองว่าข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………....…………..  
              (………..………………..…..………………) 
      ต าแหน่ง......................................................  
       
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................... นามสกุล..................................................
ต าแหน่ง...................................................................... สังกัด......................................... .........................................
ขอให้ค ารับรองว่าข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………....…………..  
              (………..………………..…..………………) 
      ต าแหน่ง......................................................  
 
 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รบัสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลกัฐานการสมัคร 
 หลักฐานครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ส าเนาหลักฐานอื่น............................................... 
 อื่นๆ ................................................................... 
 
 
ลงลายมือชื่อ……………………….…………..เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
           (………………………………………….) 
ต าแหน่ง............................................................................ 
วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................. 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มคัรแล้ว เห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ข้อ.................... 
 อื่นๆ .......................................................................... 
 
 
ลงลายมือชื่อ……………………….…………..ผู้ตรวจคุณสมบัต ิ
           (………………………………………….) 
ต าแหน่ง............................................................................ 
วันที่................เดือน..................................พ.ศ.................. 

 



หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ต าแหน่งที่
จะบรรจุ

และแต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
หน่วยที่ 1  
นักจัดการ
งานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
        ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
    (2) ความสามารถด้านเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์  สถานการณ์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ 
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความเข้าใจภาษา 
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจ
กับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมา
ในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและ
ตีความด้วย 
   (2) การใช้ภาษา 
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า     
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้  
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2546 
    (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    (5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
    (6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    (7) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (8) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
    (9) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
    (10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    (11) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    (12) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาอิสลามประจ า 
มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 
1. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ 
3. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา 
4. เจตคติและอุดมการณ์ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา  
ส าหรับข้อ 5 ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาย้อนหลังสองปี
ติดต่อกัน จ านวนไม่เกิน 20 หน้า 
(รวมปกและภาคผนวก) และให้ส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานในวัน
สอบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชุด  
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุ

และแต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     (13) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (14) กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่จ าเป็นใน 

การปฏิบัติหน้าที่ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง  
    (1) งานสารบรรณ 
    (2) การบริหารงบประมาณ 
    (3) การบริหารงานบุคคล 
    (4) การสื่อสารและการประสานงาน 
    (5) การประชาสัมพันธ์ 
    (6) งานบริหารอาคารสถานที่ 
    (7) กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (8) กฎ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวกับการให้การอุดหนุนส่งเสริม 
โรงเรียนเอกชน 
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
หน่วยที่ 2  
นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี
ปฏิบัติการ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
        ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
    (2) ความสามารถด้านเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ 
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความเข้าใจภาษา 
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจ
กับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมา
ในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและ
ตีความด้วย 
   (2) การใช้ภาษา 
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า              
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้  
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2546 
    (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    (5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
    (6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    (7) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (8) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
    (9) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
    (10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    (11) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    (12) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาอิสลามประจ า 
มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 
1. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ 
3. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา 
4. เจตคติและอุดมการณ์ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา  
ส าหรับข้อ 5 ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาย้อนหลังสองปี
ติดต่อกัน จ านวนไม่เกิน 20 หน้า 
(รวมปกและภาคผนวก) และให้ส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานในวัน
สอบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชุด  
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     (13) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (14) กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่จ าเป็นใน 

การปฏิบัติหน้าที่ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง  
    (1) ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ  
    (2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 
    (3) การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ในระบบ  
GFMIS 
    (4) กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
    (6) กฎ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวกับการให้การอุดหนุนส่งเสริม 
โรงเรียนเอกชน 
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
หน่วยที่ 3  
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
ปฏิบัติการ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
        ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
    (2) ความสามารถด้านเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ 
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความเข้าใจภาษา 
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจ
กับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมา
ในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและ
ตีความด้วย 
   (2) การใช้ภาษา 
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า              
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้  
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2546 
    (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    (5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
    (6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    (7) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (8) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
    (9) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
    (10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    (11) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    (12) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาอิสลามประจ า 
มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 
1. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ 
3. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา 
4. เจตคติและอุดมการณ์ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา  
ส าหรับข้อ 5 ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาย้อนหลังสองปี
ติดต่อกัน จ านวนไม่เกิน 20 หน้า 
(รวมปกและภาคผนวก) และให้ส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานในวัน
สอบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชุด  
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     (13) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (14) กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่จ าเป็นใน 

การปฏิบัติหน้าที่ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง  
    (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
    (2) ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าและบริหารงบประมาณ 
    (3) ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าโครงการ บริหารโครงการ  
    (4) ยุทธศาสตร์ แผน กฎ ระเบียบ และสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
เอกชน 
    (5) กฎ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวกับการให้การอุดหนุนส่งเสริม 
โรงเรียนเอกชน 
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
หน่วยที่ 4 
นักวิชาการ
ศึกษา 
ปฏิบัติการ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้ 
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
        ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือ
ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
    (2) ความสามารถด้านเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของค า ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่าง
สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือ
แบบจ าลองต่างๆ 
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 
    (1) ความเข้าใจภาษา 
  ทดสอบความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจ
กับบทความ หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมา
ในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและ
ตีความด้วย 
   (2) การใช้ภาษา 
   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า              
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ 

ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้  
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
    (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2546 
    (3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    (5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
    (6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    (7) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    (8) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
    (9) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
    (10) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    (11) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
    (12) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการศึกษาอิสลามประจ า 
มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 
1. ประวัติส่วนตัว และการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ 
3. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา 
4. เจตคติและอุดมการณ์ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา  
ส าหรับข้อ 5 ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาย้อนหลังสองปี
ติดต่อกัน จ านวนไม่เกิน 20 หน้า 
(รวมปกและภาคผนวก) และให้ส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงานในวัน
สอบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชุด  
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ต าแหน่งที่
จะบรรจุและ

แต่งตั้ง 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คะแนนเต็ม 150 คะแนน) 

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ภาค ค ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
     (13) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ  

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (14) กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่จ าเป็นใน 

การปฏิบัติหน้าที่ 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่ง  
    (1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  
    (2) การจัดท าแผนงาน/โครงการ และบริหารโครงการ 
    (3) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
    (4) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    (5) การอนุญาตต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอก 
ระบบ 
    (6) กฎ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวกับการให้การอุดหนุนส่งเสริม 
โรงเรียนเอกชน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


