
เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอยีดเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกเพ ีอ่แตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ 
ระคบัปฏบิตํกิาร ดำนหนง่ประเภทวชิาการ

แนบหา้ยประกาศคณะกรรมการอกีษาธกิารจงัหวดัสระนกวั ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๔ มนีาคม พ .ศ. ๒๔๖๔ 

ดำแหนง่ที ่ ๑ ตำแหนง่นกัวชิาการศกึษา ระคบัปฏบิตีกิาร
ลกัษณะงานทีป่ฎบิติ

ปฏบิต้งิาบใบฐานะผูป้ฏนตังิาบระคบัตน้ ทีค่อังใชค้วามร ูความสามารถทางวชิาการใบการทำงาบ 
ปฏบิต้งิานดา้นวชิาการศกึษา ภายใตก้ารกำกบั แบะนา่ ตรวจสอบ และปฎบตีงิานอืน่ตามที!่ตร้บัมอบหมาย

๑. ตา้นการปฐบตกิาร
(๑) ศกึษาวเิคราะห ์ชอ้มลูเกีย่วกบัการศกึษา เพีอ่เปน็ชอ้มลูประกอบการพฒันางาบตา้นวชิา 

การศกึษาและทีเ่กีย่วชอ้ง
(๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัเบือ้งตน้ เพีอ่ประกอบการจดัทำขอ้เสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน 

การศกึษา หลกัสตูร แบบเรยีบ ตำรา สือ่การเรยีบการสอบ สือ่การศกึษา การผลติและพฒันาสือ่บจตักรรมและ 
เทคโนโลยี การสง่เสรมิสนบัสบนุการจดัการศกึษา

(๓) จดัทำแผนงาน/โครงการตา่ง  ๆ เพีอ่สง่เสรมีสนบัสนนการจดัการศกึษา 
(๔) ดำเนนิการเกีย่วกบังาบทะเบยีนและ เอกสารดา้นการศกึษา รวมทัง้ปรับปรุงใหท้นัสมัย 

เพีอ่เปน็หลกัฐานอา้งองิและใหก้ารสง่เสรมิสนบัสนบุการจดัการศกึษา
(๔) สง่เสรมีสนบัสบนการจดัการศกึษา เพีอ่ใหก้ารจดัการศกึษามคีณุภาพและมาตรฐาน 
(๖) ตดิตาม ประเนบิผลการดำเนนิงาน กจิกรรม และสรปุผลดา้นการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั 

เพีอ่พฒันางาบดา้นการศกึษา
๒. ตา้นการวางแผน

วางแผนการทำงานทีร่บัผดิชอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงาบของหนว่ยงานหรอีโครงการ 
เพีอ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ใปตามเบาีหมายผลลมัฤทซีท้ีก่ำหนด 

๓. ตา้นการประสานงาบ
(๑) ประสานการทำงาบรว่มกนัทัง้ภายใบและภายบอกทมีงาบหรอีหนว่ยงาน เพีอ่ใหเ้กดิ 

ความรว่มมอีและผลลมัฤทธึต๋ามทีก่ำหนด
(๒) ชีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ แก,บคุคลหรอีหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพีอ่สราังความเชา้ใจหรอืความรว่มมอีใบการดำเนบิงาบตามทีI่ตร้บัมอบหมาย 
๔. ตา้นการบรกิาร

(๑) จดับรกิารสง่เสรมิการศกึษา ฝ น  จดันทิรรศการ กจิกรรม ฟพ้ธิกณัฑท์างการศกึษานละ 
แหลง่เรยีนรู ้เพีอ่ใหบ้รกิารความรูแ้ละบรกิารทางดา้นการศกึษาและวชิาชพีแก,ประซาซบอยา่งทัว่ลงิ

(๒) ผลติคมูอ แนวทางการอบรม เอกสารทางวซิาการ รวมทัง้ใหค้ำแนะนา่ปรกึษาเบือ้งตน้ 
แกน่กัเรยีบ นิลิต นกัศกึษาและชมุซน ประซาขบทัว่ใปเพีอ่ใหบ้รกิารความรูแ้กป่ระชาซบใตอ้ยา่งทัว่ลงิและสะดวก 

(๓) ดำเนบิการจดัประชมุลมัมนาวซิาการบานาชาต ิจดัประชมุอบรมและสมัมนาเกีย่วกบั 
การแนะแนวการศกึษาและวชิาชพี เพีอ่สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจและใหแ้นวทางการศกึษา และแนวทาง 
ทารเลอิกอาชพีทีเ่หมาะสมกบับคุคลทัว่ใป

(๔) เผยแพรก่ารศกึษา เซน่ จดัรายการวทิย ุโทรทศัน ่ เชยีบบทความ จดัทำวารสาร สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
เอกสารตา่งๆ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยทีางการศกึษาอืน่ๆ เพีอ่ใหค้วามรูด้า้นการศกึษา การแนะแนวการศกึษาและ 
วซําชพี อยา่งทัว่ลงิและมคีณุภาพ



คณุสมบตัเิปพีาะสำหรบัตำแหนง่
มคีณุๅฒอิยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ใปนี้
๑ . ไดร้บัปรญิญาตรหืรอืคณุรฒุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดไ้นระดบัเดยีวดนั ในสาขาวขิาหรอืทาง ทีส่ว่นราซการ 

เจา้สงักดัเหบ็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิขอบและลกัษณะงาบทีป่ฏบิตัิ
๒. ใดรับัปรญิญาโทหรอืคณุๅฒอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดไ้นระดบัเดยีวดบั ในสาขาวขิาหรอืทาง ทีส่ว่นราขการ 

เจา้ลงัดดัเหบ็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิขอบและลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ
๓. ใดรับัปรญิญาเอกหรอืคณุรฒุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดไ้นระดบัเดยีวกบั โบสาขาวขิาหรอืทาง ทีส่ว่นราขการ 

เจา้ลงัดดัเหบ็วา่เหมาะสมดบัหนา้ทีค่วามรบัผดิขอบและลกัษณะงาบทีป่ฏบิตัิ
๔. ไดร้บัปรญิญาหรอืคณุรฒุอิยา่งอืบ่ทีก่.พ, กำหนดวา่ไขเ้ปน็คณุสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นีใ๋ด้

ความ?ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะหีจ่ำเปน็สำหรบัตำแหนง่
๑. ความ?ความสามารถทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานในตำแหนง่ 
๒. ทกัษะทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานใบตำแหนง่ 
๓. สมรรถนะทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานใบตำแหนง่

-๒-

ตำแหนง่ที ่๒ ตำแหนง่นกว'ิชาการเงนิและบญัช ีระดบัปฏบิตักิาร
ลกัษณะงาบทีป่ฏบิตัิ

ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิาบระดบัดน้ทีด่อ้งใขค้วาม?ความสามารถทางวขิาการในการทำงาบ 
ปฏบิตังิานเกีย่วดบัวขิาการเงนิและบญัชภีายใดก้ารกำดบั แนะนา่ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีใ่ดรัมัอบหมาย 
โดยมลีกัษณะงาบทีป่ฏบิตัไินดา้นตา่ง  ๆ ดงันี ้

๑ . ดา้นการปฏบิตักิาร
(๑) จดัทำบญัช ี เอกสารรายงานความเคลือ่นไหวทางการเงนิ ทัง้เงนิในและเงนินอกงบประมาณ 

เงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่แสดงสถานะทางการเงนิและไขเ้ปน็ฐานขอ้มลูทีถ่กูดอ้งตามระเบยีบรธิกีารบญัช ี ของสว่น 
ราชการ

(๒) รวบรวมขอ้มลูและรายงานการเงนิของสว่นราขการ เพ ือ่พ?อมทีจ่ะปรบัปรงุขอ้มลูให ้
ถกูดอ้งและทบัสมยั

(๓) จดัทำและจดัสรรงบประมาณแกห่นว่ยงานของรฐัเพือ่ใหก้ารจดัสรรงบประมาณ 
ตรงดบัความจำเปน็และวตัลปุระสงคข์องแตล่ะหนว่ยงาน

(๔) คกึษาวเิคราะหผ์ลการใขจ้ำยเงนิงบประมาณของหนว่ยงาบภาครฐั เพือ่ใหก้ารไขจ้า่ยเงนิ 
เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และใขเ้ปน็แนวทางในการปรบัปรงุการจดัทำและจดัสรรงบประมาณ

(๔) ดแูลการรบัและจา่ยเงนิ สถานะทางการเงนิ ตรวจสอบเอกสารสำคญัการรบั-จา่ยเงนิ 
เพือ่ใหก้ารรบั-จา่ยเงนิจององคก์รมปีระสทิธภิาพ การปฏบิตักิารถกูดอ้งตามระเบยีบปฏบิตัขิองราขการ

(๖) กา่ยทอดความ?ดา้นการเงนิและบญัชแีกเ่จา้หนา้ทีร่ะดบัรองลงมา เขน่ ใหค้ำแนะนา่ 
ใบการปฏบิตังิาน วางโครงการกำหนดหลกัสตูรและแกอบรม จดัทำคูม่อีประจำสำหรบัการแก อบรมและวธิใีข ้
อปุกรณเ์ครือ่งมอีท ีถ่กูดอ้ง เปน็ดน้ เพ ือ่ถา่ยทอดความ?ท ีเ่ปน็ประโยซนใ่บการปฏบิตังิาบตามมาตรฐานและ 
ขอ้กำหนด



-๓-
te. คานการวางแผน

วางแผนการทำงานท ี!่'บผดซอบ รว่มดำเนนิการวางแผนการทำงานของห นว่ยงานหรอื 
โครงการ เพีอ่ใหก้ารดำเนนิงาบเปน็ไปตามเปา๋หมายและผลลมัฤทธีท้ีก่ำหนด 

๓. ดา้นการประสานงาน
(๑) ประลานการทำงานรว่มกบัทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนว่ยงาบเพีอ่ใหเ้กดิความ 

รว่มมอืและผลสมฤทธตามทีก่ำหนดไร้
(๒) ซีแ้จงและใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มล ขอ้เทจ็จรงื แกบํคุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพีอ่สรา้งความเขา้ใจหรอืความรว่มมอืใบการดำเนนิงานตามที!่ดร้บัมอบหมาย 
๔. ดา้นการบรกิาร

(๑) ใหด้ำแบะนา่ ตอบปญึหาและชีแ้จงเกีย่วกบังานการนบและบญัชทีีต่บมคืวามรบ้ผดขอบ 
ในระดบัเบือ้งดน้แกห่นว่ยงาบราขการ เอกขน หรือประชาซบทัว้ไป เพีอ่ใหผ้ท้ีส่นใจไดท้ราบขอ้มลูและความ!ตา่ง  ๆ
ทีเ่ปน็ประโยชน่

(๒) จดเกบ็ขอ้มลูเบือ้งดน้ ทำสกติปิรบัปรงุ หรอืจดัทำฐานขอ้มลูหรอืระบบสารสบเทศ 
ทีเ่กีย่วกบังานการเงนึและบญัชเีพีอ่ใหส้อดคลอังและสนบัสนบุภารกจิของหนว่ยงาน และใชป้ระกอบการพจิารณา 
กำหนดนโยบาย แผนงาบ หลกัเกณฑม์าตรการตา่ง ๆ

คณุสมนติเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่
มคืณุรฒุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
๑ . ไดร้บัปรญิญาตรหิรอืคณุรดุเํอยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกบั ในสาขาวซิาการบญัช ี

สาขาวซิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาจาวขิาเศรษฐศาสตรห์รอืสาขาวซิาใดสาขาวซิาหนึง่หรอืหลายสาขาวชิาดงักลา่ว 
ในทางที,สวบราชการเจาัลงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิขอบและลกัษณะงาบทีป่ฏนิติ ิหรอืสาขาวซิาอืน่ 
ที ่ก.ค.ศ. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมนติเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นี!้ด้

๒. ไดร้บัปรญิญาโทหรอืคณุวด)ํอยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไดใ้บระดบัเดยีวกบั ในสาขาวซิาการบญัช ี
สาขาวซิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตรห์รอืสาขาวซิาใดสาขาวขิาหนึง่หรอืหลายสาขาวซิาดงักลา่ว 
ในทางทีส่ว่นราชการเจาัลงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏนิติ ิ หรอืสาขาวขิาอืน่ 
ทีก่.ค.ศ. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมนติเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นี!้ด้

๓. ไดร้บัปรญิญาเอกหรอืคณุรฌุอิยา่งอืบ่ทีเ่ทยีบไดใ้นระดบัเดยีวกนั ในสาขาวซิาการบญัช ี
สาขาวซิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวขิาเศรษฐศาสตรห์รอืสาขาวชิาใดสาขาวซิาหนึง่หรอืหลายสาซาวซิาดงักลา่ว 
ในทางทีส่ว่นราชการเจาัลงักดัเหบ็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและลกัษณะงานทีป่ฏนิติหิรอืสาขาวชิาอืน่ 
ทีก่.ค.ศ. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมนติเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นี!้ด้

๔ .ไดร้บัปรญิญาใบสาขาวชิาหรอิทางอืบ่ทีก่.ค.ศ.พจิารณาเหบ็วา่มคืวาม!ทีเ่ทยีบไดใ้บระดบั 
เดยีวกนั กบัสาขาวชิาหรอิทางตามขอ้ ๑  หรอืขอ้ ๒ หรอืขอ้ ๓ หรอืคณุรฒุอิยา่งอืน่ทีก่.ค.ศ .  กำหนดวา่ใขเ้ปน็ 
คณุสมนติเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่นี!้ด้

ความ!ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่าัเปน็สำหรบัตำแหนง่
๑ . ความ!ความสามารถทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานในตำแหนง่ 
๒. ทกัษะทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏนิติงิาบในตำแหนง่ 
๓. สมรรถนะทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏนิติงิานในดำแหน,ง


