ประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
………………………………..
ดวย สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547
ประกอบกับคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 873/2552 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เรื่องการ
มอบอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหผูปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ จํานวน 4 ตําแหนง 37 อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
1.
2.
3.
4.

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนิติกร
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ
ตําแหนงครูผูสอน

ดังรายละเอียดกลุมงาน ขอบขายงานที่ใหปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ปรากฏตามเอกสารแนบทาย 1)
ระยะเวลาจาง ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และอาจไดรับการ
ตอสัญญาจางอีก
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
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(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปน
ที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผทู ี่มีความประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครเขารับการเลือกสรรใน
ตําแหนงตาง ๆ ตามกําหนด ระหวางวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.00 น. ไม
เวนวันหยุดราชการ
โดยยื่นใบสมัครไดที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ทั้งนี้ผูสมัครสอบตองเสีย
คาธรรมเนียมในการสมัคร คนละ 200 บาท
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถายมาแลวไมเกิน
6 เดือน (นับถึงวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) โดยสามารถตรวจสอบและมองดูไดวาเปนรูปถายของผูสมัครจริง จํานวน
3 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุวา
เปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองระบุวันทีส่ ําเร็จการศึกษาไว
ดวย และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย คือวันที่ 14 ตุลาคม 2552
ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุชื่อปริญญา หรือวุฒิบัตร รวมทั้งสาขาวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ไดรับอนุมัตปิ ริญญานั้น ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันเปดรับสมัครวันสุดทายมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(กรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)
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(5) ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
ซึ่งแพทยออกใหมาแลวไมเกิน 1 เดือน
(6) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
หลักฐานตามขอ (2)-(5) ใหนําตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนดวยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับการเลือกสรร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร
(2) ผูสมัครตองระบุตําแหนงที่เขารับการเลือกสรรเพียงตําแหนงเดียว
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
(ก) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 (สอบขอเขียน)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะที่
1 และ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และสามารถตรวจสอบรายชื่อ
ไดที่เว็บไซต www.opes.go.th , www.osesa.net
(ข) การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 (สอบสัมภาษณ)
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ที่ 3 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่
เว็บไซต www.opes.go.th , www.osesa.net
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5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะดําเนินการประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบ ดังนี้
วัน เวลา
18 ตุลาคม 2552
(09.00 น. – 12.00 น.)

(13.00 น. – 16.00 น.)

21 ตุลาคม 2552

24 - 25 ตุลาคม 2552
(10.00 น. เปนตนไป)
28 ตุลาคม 2552

สมรรถนะ
- สมรรถนะที่ 1 ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง และ
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เอกชน
- สมรรถนะที่ 2 ภาคความสามารถ
หรือทักษะ

คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

150

สอบขอเขียน

150

สอบขอเขียน

100

สอบสัมภาษณ

หมายเหตุ
- สถานที่ในการเลือกสรรจะแจง
ใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ
- รายละเอียดหลักสูตรแตละ
สมรรถนะปรากฏตามรายละเอียด
เอกสารแนบทายประกาศ 2

- ประกาศผลการสอบขอเขียน
(ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ)
- สมรรถนะที่ 3 ภาคคุณลักษณะ
สวนบุคคลและอื่น ๆ (สัมภาษณ)
- ประกาศขึ้นบัญชีผูผานการ
เลือกสรร

6. เกณฑการตัดสิน
(1) ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินแตละสมรรถนะไม
ต่ํากวารอยละ 60 จึงเปนผูมีสิทธิเขาสอบสมรรถนะที่ 3 (สัมภาษณ)
(2) การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะที่ 3 ไมต่ํากวา
รอยละ 60 การจัดเรียงลําดับจะเรียงจากผูสอบผานเกณฑที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย ถาไดคะแนน
รวมเทากันใหผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะที่ 1 เปนผูที่ไดลําดับที่สูงกวา หากคะแนนประเมินสมรรถนะที่ 1
เทากัน ใหผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะ ที่ 2 มากกวาเปนผูไดลําดับที่สูงกวา หากคะแนนประเมินสมรรถนะที่ 2
เทากันใหใชวิธีการจับฉลาก โดยใหประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร เปนผูจับฉลาก และใหมี
คณะกรรมการจัดทําบัญชีกรอกคะแนนอยูดวยไมนอยกวา 2 คน
(3) การประกาศการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี จะจําแนกตามตําแหนง
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7. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ณ สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูล(ศาลากลางจังหวัดสตูล) และสามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่เว็บไซต www.opes.go.th ,
www.osesa.net ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 โดยจําแนกตามตําแหนง เรียงตามลําดับคะแนนจากผูที่ได
คะแนนรวมสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับตามเกณฑที่กําหนดในขอ 6 โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงเดียวกัน
และสาขาวิชาเอกเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรนี้จะถือเปนการเรียกตัวผู
เลือกสรรไดที่อยูในลําดับที่ที่สามารถทําสัญญาจางไดตามจํานวนตําแหนงวางที่กําหนดตามประกาศนี้ดวย และผู
ผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเปนรายบุคคลในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
7.1 ผูนั้นไดขอสละสิทธิไ์ มเขารับการจัดจางในตําแหนงที่เลือกสรรได
7.2 ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาทีก่ ําหนด
7.3 ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่สวนราชการกําหนด
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะจัดทําสัญญาจางจากผูที่ผานการประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผูผาน
การเลือกสรร และผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาตามที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกําหนด ในวันที่
30 ตุลาคม 2552 โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป
9. สิทธิประโยชนเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ทั้งนี้ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอสงวนสิทธิการเลือกสรรและการจางพนักงานราชการ
หากมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถจัดจางพนักงานราชการตอไปได
ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ. ศ. 2552

( นายดาลัน นุงอาหลี )
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ปฏิบัติหนาทีผ่ ูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

เอกสารแนบทาย 1
1. พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. งานบริหารการเงินและบัญชี
2. งานเบิกจายเงินอุดหนุน
3. งานเกี่ยวกับระบบบัญชีรับ-จาย
4. สามารถนิเทศและตรวจติดตามแนะนําการบริหารงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน
สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดาน
เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร ดานบริหารการเงินและบัญชี
คาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน 9,530 บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป
2. พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. งานวินัย การสืบสวน การสอบสวนขอเท็จจริง ตรวจสอบสํานวนสอบสวน
2. งานตรวจและติดตามเรื่องราวการอุทธรณและการรองทุกข
3. งานดานกฎหมายและดําเนินคดีของรัฐ
4. สามารถนิเทศและตรวจติดตามแนะนําเกี่ยวกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแก
สถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานนิติศาสตร
คาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน 9,530 บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป
3. พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงนักประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ
2. งานเผยแพรขอมูล ขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
3. งานบริการดานขอมูลขาวสาร
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานสังคมศาสตร
และอื่น ๆ ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
คาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน 9,530 บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป
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4. พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ตําแหนงครูผูสอน จํานวน 34 อัตรา
ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยาง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพ
6. สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง ปริญญาตรีกลุมวิชาเอกที่
ปรากฏในบัญชีรายละเอียดตําแหนงวางตาม เอกสารแนบทาย 2
2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงวาอยูในระหวางการ
ขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คาตอบแทน ไดรับคาตอบแทน 9,530 บาท ตามบัญชีอัตราคาตอบแทนพนักงานราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป
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เอกสารแนบทาย 2
บัญชีรายละเอียดตําแหนงวาง (เฉพาะตําแหนงครูผูสอน)
ลําดับ

วิชาเอก

จํานวนอัตราวาง

1

คณิตศาสตร

9

2

ฟสิกส

7

3

เทคโนโลยีการศึกษา

1

สถานศึกษา
สามัคคีอิสลามวิทยา,
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ,
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ, ธรรมศาสนวิทยา,
สันติศาสตรศึกษา, อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ,
ศาสนธรรมวิทยา, อันซอเรียะหอัดดีนียะห,
ดารุลอูลูม
สามัคคีอิสลามวิทยา,
แสงประทีปวิทยามูลนิธิ,
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ, ตัรกี้ยะตุลอุมมะห,
ธรรมศาสนวิทยา, แสงธรรม,
อิสลามศึกษาดารุลบิร
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ

4

บรรณารักษ

1

จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ

5

สังคมศึกษา

2

ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ, อิสลามวิทยามูลนิธิ

6

เคมี

1

แสงธรรม

7

ภาษาอังกฤษ

8

8

ภาษาไทย

2

ตัรกี้ยะตุลอุมมะห, สันติศาสตรศึกษา,
อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ, ศาสนธรรมวิทยา,
อันซอเรียะหอัดดีนียะห, มําบาอุลอูลูม,
อิสลามวิทยามูลนิธิ, ดารุลอูลูม
มําบาอุลอูลูม, อิสลามศึกษาดารุลบิร

9

ภาษาอาหรับ

1

ดารุลฟารีห

10

ชะรีอะห(กฎหมายอิสลาม)

1

ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

11

ทุกสาขาวิชา

1

มัดราซะฮอัซซุนนาตุลอิสลามียะฮ

34

หมายเหตุ

ตําแหนงที่มี
อัตราวาง
2 อัตราขึ้นไป
ใหผูผานการ
เลือกสรรเลือก
สถานศึกษาใน
วันจัดทํา
สัญญาจาง
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เอกสารแนบทาย 3
1. สมรรถนะที่ 1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
1.1 สําหรับตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี , นิติกร และนักประชาสัมพันธ
(1) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546
(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545
(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547 ฉบับปรับปรุงแกไข
พ.ศ. 2548
(6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) พ.ศ. 2548
และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
(7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(8) นโยบายการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
(9) นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
(10) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และอัตลักษณในพื้นที่
1.2 สําหรับตําแหนง ครูผูสอน
(1) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546
(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545
(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) พ.ศ. 2548
และแกไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
(7) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
(8) ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
(8) พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
(10) กฎกระทรวงทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
(11) นโยบายการเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
(12) นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน
(13) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และอัตลักษณในพื้นที่
2. สมรรถนะที่ 2 ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
2.1 สําหรับตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี , นิติกร และนักประชาสัมพันธ
2.1.1 ความสามารถหรือทักษะทั่วไป คะแนน 100 คะแนน
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การใชคอมพิวเตอร
การรางหนังสือราชการ
การเขียนโครงการ
การประสานงาน ความสามารถในการสื่อสาร
ทักษะการวางแผน ทักษะการแกปญหา
ภาวะผูนํา
การคิดเชิงวิเคราะห
ทักษะการใชภาษาไทย
การทํางานในพื้นที่ตามวิถีชีวิตและของพื้นที่ และในโรงเรียนเอกชน

2.1.2 ความสามารถเฉพาะตําแหนง (สําหรับแตละตําแหนงที่สมัคร) คะแนน 50 คะแนน
(1) ความรูเฉพาะตําแหนงในการปฏิบัติดานตาง ๆ (ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง)
2.2 สําหรับตําแหนง ครูผูสอน
2.2.1 ความสามารถหรือทักษะทั่วไป คะแนน 100 คะแนน
(1) หลักการศึกษา
(2) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(3) กระบวนการจัดการเรียนรู
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(5) สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
(5) การวัดและการประเมินผลการศึกษา
(6) การใชคอมพิวเตอร
(8) ทักษะการใชภาษาไทย
(9) การทํางานในพื้นที่ตามวิถีชีวิตและของพื้นที่ และในโรงเรียนเอกชน
2.2.2 ความสามารถเฉพาะตําแหนง คะแนน 50 คะแนน
(1) ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
3. สมรรถนะที่ 3 ภาคความเหมาะสม ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ)
(1) ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ
(2) บุคลิกภาพ
(3) ทวงทีวาจา ความคิดริเริ่ม และเชาวปญญา
(4) เจตคติ
(5) ภูมิลําเนา

(6) ความสามารถพิเศษ เชน พูดภาษามลายู ขับรถยนต

