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 ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   ๑) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)  
    – ทดสอบความรู้พ้ืนฐานวิชาบัญชี 
   ๒) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)  
 

 ๕. เกณฑ์การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาค  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และรวมกันไม่ตํ่ากว่า ร้อย
ละ ๖๐ โดยเรียงตามลําดับและจะขึ้นบัญชีคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี 
 

 ๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๖.๑ ใบสมัคร 
  ๖.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด ๓ x๔ ซม. หรือ ๑ น้ิว  จํานวน ๓ รูป  
(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)  
  ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ  (ให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)   
  ๖.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน ๑ ฉบับ  (ให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)  
  ๖.๕ สําเนาปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผล  
การเรียนที่แสดงว่าเป็นวุฒิ  ตามข้อ ๓  จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  (ให้นําเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย)   
  ๖.๖ ใบรับรองแพทย์  จํานวน ๑ ฉบับ   
  ๖.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล  
(กรณีช่ือตัว – ช่ือสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  สําเนาใบสําคัญทางทหาร เป็นต้น  (ให้นําเอกสารฉบับจริง   
มาแสดงด้วย)  
 

 ๗. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  สมัครคัดเลือกด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ 
  สถานที่รับสมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานเลขาธิการ  สํานักงาน ก.ค.ศ.      
อาคารรัชมังคลาภิเษก ช้ัน ๕  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๗ 
 

 ๘. วัน เวลา และสถานท่ีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม๒๕๕๖ ณ สํานักงาน ก.ค.ศ. 
อาคาร รัชมั งคลา ภิ เษก   ช้ัน  ๕   กระทรวงศึ กษา ธิการ   และทาง เว็บ ไซ ด์ของสํ า นักงาน  ก .ค .ศ . 
(http://www.otepc.go.th)   
 

 ๙. วัน  เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
  ๙.๑ คัดเลือกตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม๒๕๕๖ 
   – สอบข้อเขียน    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
   – สอบสัมภาษณ์            เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
  ๙.๒ สถานที่คัดเลือก ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ ช้ัน ๕ อาคารรัชมังคลาภิเษก  สํานักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  / ๑๐. ประกาศผล... 



 

 
 
และทางเ
 

 
 
ในวันที่ ๑
 
เป็นลูกจา้
 
ดังน้ี 
 
ข้าราชก
หรือ 
 
 
ทําสัญญ
การปฏิบ
และเห็น
หน่ึงปีงบ
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. ประ
   ประ

เว็บไซด์  ของ

๑๑. กําห
  ๑๑

๑ สิงหาคม ๒
  ๑๑

างช่ัวคราว  โด
  ๑๑

   
ารตํารวจ ข้า

   
อน่ึง  ผู้ไ

าจ้างเพ่ือปฏิ
บัติงานผ่าน
นสมควรจ้างใ
บประมาณ ทั้ง

   

ะกาศผลการค
ะกาศผลกา
งสํานักงาน ก.

หนดการรายง
๑.๑ ให้ผู้ได้รับ
๒๕๕๖ 
๑.๒ ผู้ได้รับกา
ดยเรียงตามลํ

๑.๓ ผู้ได้รับกา

(๑) การค
าราชการทหา

(๒) ใช้เงิน
ได้รับการคัดเ
ฏิบัติงานในตํา
การประเมิน
ให้ปฏิบัติงาน
น้ี  ขึ้นอยู่กับก

ประกาศ

คัดเลือก 
รคัดเลือกฯ
ค.ศ. (http://

งานตัวเพื่อเข้
บการคัดเลือกใ

รคัดเลือกการ
ําดับที่ขึ้นบัญ
ารปฏิบัติงาน

ค้ําประกันด้ว
าร  ซึ่งมียศต้ั

นสดหรือหลักท
ลือกที่ได้รับก
าแหน่งที่ได้รับ
นตามที่สํานั
นต่อเน่ือง  จ
กระทรวงการ

  ณ  วันที่๑ก

–
 

 ภายในวันที
/www.otepc

ขา้ปฏิบัติงานแ
ในลําดับที่ ๑

รเข้าปฏิบัติงาน
ชีผู้ได้รับการคั

นที่สํานักงาน 

วยบุคคล โด
ต้ังแต่ร้อยตําร

ทรัพย์ค้ําประก
การเข้าปฏิบัติ
บการคัดเลือก
ักงาน ก .ค .ศ
จะทําสัญญา
คลังอนุมัติงบ

กรกฎาคม พ.ศ

– ๓ – 

ที่ ๓๑ กรกฎ
c.go.th) 

และทําสัญญา
 มารายงานตั

นที่สํานักงาน
คัดเลือก 
ก.ค.ศ. จะต้อ

ยให้ข้าราชก
รวจเอก ร้อย

กัน ไม่น้อยกว
ติงานเป็นลูกจ้
กเป็นระยะเว
ศ . สํานักงาน
จ้างให้ปฏิบั
ประมาณ  

ศ. ๒๕๕๖ 

ฎาคม๒๕๕๖

าจ้าง 
ตัวเพ่ือเข้าปฏิบ

 ก.ค.ศ. จะได้

องหาหลักปร

การต้ังแต่ระ
เอก เรือเอก

ว่า ๑๐,๐๐๐ บ
จ้างช่ัวคราวที่
วลาจนถึงสิ้นปี
นปลัดกระท
ติงานในปีงบ

๖ ณ สํานักง

บัติงานเป็นลูก

ด้รับการเรียกเ

ระกันในการท

ดับปฏิบัติกา
หรือเรืออาก

บาท   
สํานักงาน ก
ปีงบประมาณ
ทรวงศึกษาธิ
บประมาณต่อ

งาน ก .ค .ศ .

กจ้างช่ัวคราว

ข้าปฏิบัติงาน

ทําสัญญาจ้าง

ารขึ้นไปหรือ
าศเอกข้ึนไป

.ค.ศ. จะต้อง
ณและหากผล
การกําหนด
อไปคราวละ

.            

ว  

น

ง  

อ
ป  

ง 
ล 
ด   
ะ         


