
เอกสารหมายเลข ๔

หลกัสตูรการคดเลือก
ตำแหนง่บคุลากรทางการศกึษาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทท่ัวไป 

เพีอ่บรรจแุละแตง่ตัง้ไทต้ำรงตำแหนง่ประเภทวชิาการ ระลบัปฏบิด้การ ลังลัด ลพฐ. 
(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดัสระแกว้ ลงวันท่ี ๒๔ มนีาคม ๒๕๖๔)

ภาค ก ความรูค้วามสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม ©๐0 คะแนน)
ไท้ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน เก่ียวลับความสามารถในการคิดหา 

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของตำ ข้อความ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ และความสามารถ 
ในการอ่าน ความรู้ความเข้าใจในบทความ การสรุปความและตีความ การเลือกใช้ตำหรือกลุมตำ การเรยีงความ 
และการเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย และความรู้ความสามารถใบการไข้ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้อง 
ลับการปฏิบ้ติงาน

ภาค ข ความรูค้วามสามารถทีใ่ขเ้ฉพาะตำแหนง่ (คะแนนเตม็ ©๕๐ คะแนน)
©. ทดสอบเกีย่วลบัความรูค้วามสามารถ ทก้ษะ สมรรถนะและอ่ีนๆ ทีจ่ำเปน็สำหรบ 

การปฏบิตีหนา้ที ่ (©๐๐ คะแนน) ไท้หดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรบย ลังนี ้
ตำแหนง่ท่ี © ตำแหนง่นกัวชิาการศกึษา ระลับปฏบิตีกิาร

©.© ความรูค้วามสามารถสำหรีบการปฏบิต้งิานโนตำแหนง่ 
๑) การพฒันางานด้านวิชาการศกษาและท่ีเก่ียวข้อง
๒) จัดท้าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศกึษา หลักสูตร แบบเรียน ตำรา 

ส่ือการเรียนการสอบ สือ่การศึกษา การผลิตและพัฒนาส่ือบวัตกรรมและเทคโบโลย 
๓) การจัดท้าแผนส่งเสรีมสนับสบุนการจัดการศึกษา 
๔) การดำเนนิการเก่ียวลบังานทะเบยีนและเอกสารด้านการศกึษา 
๕) การส่งเสรีมสนับสบุนการจัดการศึกษาใท้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๖) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาบ กิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา 
๗) การวเิคราะห ์วิจยัเพีอ่พฒันางานดา้นการศกึษา 

«.๒. ความรูเ้กีย่วลบักฎหมายทีจ่ำเปน็สำหรบัปฏบิตงานใบตำแหนง่ 
๑) พระราชบัญญติ้การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้1ฃเพ่ิมเติม 
๒) พระราชนัญญติ้ระเบียบบรีหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ี

แก้ไชเพ่ิมเติม
๓) พระราชนญัญติ้ระเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๔) หระราชนัญญติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕) พระราชนัญญติ้การศึกษาภาคนงัคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๖) พระราชนัญญติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๗) พระราซบญญ้ติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๘) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๘) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา



๑๐) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบิติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้!ขเพิม่เติม 
๑๑) พระราชบัญญติัความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๒) พระราชบัญญติ้จ้อมูลข่าวสารจองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้Iขเพิม่เติม 
๑๔) ระเบียบสำนก้นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

และท่ีแก้1ขเพ่ิมเติม
๑๕) ระเบยีบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้Iขเพิม่เติม 
๑๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณทํและวิธีการบริหารกิจการน้านเมีองท่ีดิ พ.ศ. 

๒๕๔๖ และท่ีแก้1ขเพ่ิมเติม

ตำแหนง่ที ่๒ ตำแหนง่นก้วชิาการเงินและบญัช ีระดับปฏิบติีการ 
๑.๑ ความรูค้วามสามารถสำหรับการปฎบิติงิานใบตำแหนง่

๑) การจ้ดทำบัญชี เอกสารรายงานทางการเงิน ท้ังเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก 
งบประมาณ เงินทุบหมูนเวียน เพ่ีอแสดงฐานะทางการเงินและใจ้เบีบฐานจ้อมูลท่ีถูกด้องตามระเบียบวิธีการ 
บัญชีชองส่วนราชการ

๒) การรวบรวมจ้อมูลและรายการเงินของส่วนราชการเพ่ีอพร้อมท่ีจะปรับปรุงจ้อมูล 
ให้ถูกต้องและทันสมัย

๓) การจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความจำเบีบและวัตถประสงคของหน่วยงาบ 
๔) การวิเคราะห้ผลการใจ้จ'ายงบประมาณของหน่วยงานเพีอ่ให้การใจ้จ่ายเงินเบีนไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพและใจ้เบีบแนวทางการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
๕) การรับและจา่ยเงิน สถานะทางการเงิน การตรวจสอบเอกสารสำคัญการรัน-จ่ายเงิน 

เพ่ีอให้การรับ-จ่ายเงินชององคักรมีประสิทธิภาพ การปฎิบีติการถูกด้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
๖) การถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี 

๑.๒ ความรู๓้ ยวภบักฎหมายทีจ่าัเบบีสำหรับปฏบิตีงิาบใบตำแหนง่ 
๑) พระราชบัญญติ้ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้!ข

เพ่ิมเติม
๒) พระราชบญัญติ้ระเบยีบจ้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ทีแ่ก้!ขเพิม่เตมิ
๓) พระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔) ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบกิเงินจากคลงั การรับเงิน การจา่ยเงนิ การเก็บ 

รักษาเงิน และการน่าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแก้!ขเพิม่เติม
๕) พระราชบัญญติัเงินเดอบ เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหนง่จ้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้!ขเพิม่เติม
๖) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายใบการเดินทางใปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้!ขเพ่ิมเติม 
๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใบการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้!ขเพิม่เติม
๘) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบิติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และท่ีแก้!ขเพิม่เติม 
๙) พระราชบัญญติ้ความรัชผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐) พระราชบัญญติัจ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

-๒-



-๓-

๑๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีเนาIขเพ่ิมเติม 
๑๒) ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๑๓) ระเบยีบว่าด้วยการรักษาความลบของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกIขเพิม่เติม
๑๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
๒. ประเมนิผลการปฐบต้งิานจากรายงานการปฏบิตังิานไนหนา้ทีย่อ้นหลงั ๒ ป ี (๕๐ คะแนน) 

โดยพจิารณาจากความรู ความสามารถพเิศษ สมรรถนะในการปฎีบ้ติงาน และผลงานท่ีเกิดจากการปฎีบ้ติ 
หน้าท่ี (เอกสารหมายเลข ๓)
ภาค ค ความเหมาะสมกบตำแหนง่ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประเมินด้วยวิธีลัมภาษณ ์ โดยพจิารณาจาก 
องค์ประกอบการประเมิน ด้งน้ี

ท่ี องคป์ระกอบ/ดว้ซีว้คั คา่คะแบบ กรอบการพจิารณา
๑ ประวิติส่วนตัวและการศึกษา ๑๐ คะแนน พจิารณาจากการตอบคำถามเกีย่วภบั 

ประวิติส่วนตัว และประวิติการศึกษา
๒ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน พจิารณาจากการแตง่กาย กริยาหา่ทาง 

หว่งทวีาจา การส่ือสาร
๓ การมปืฎีภาณ ๑๐ คะแนน พจิารณาจากการประมวลการตอบคำถาม 

โดยมีหลักคิดและวิธีการแก้บีญหาในเซิงบวก 
และสามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้บีญหา 
บ้ันไหเป็นท่ียอมรับได้

๔ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พจิารณาจาก เจตคต ิ อุดมการณ ์ท่ีมีต่อ 
ตำแหน่งท่ีสมัคร

๕ วุฒภิาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พจิารณาจาก การแสดงออกทางอารมณ ์
การควบคุมตนเอง ระหว่างการตอบคำถาม


