ประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………..
ตามที่ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เปนพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2552 โดยดําเนินการรับสมัครตั้งแต วันที่ 8 - 14 ตุลาคม
2552 และไดประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิเขารับประเมินสมรรถนะที่ 1 และสมรรถนะที่ 2 แลวนั้น สํานักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล จึงกําหนดวัน เวลา สถานที่ ประเมินสมรรถนะที่ 1 และสมรรถนะที่ 2
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และสมรรถนะที่ 2 ในการเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบทาย
(ข) ระเบียบเกีย่ วกับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และสมรรถนะที่ 2
1. การประเมิ น สมรรถนะ จะใช วิ ธี ส อบขอ เขี ย นตามที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร
และวิธีการสอบ ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และวิธีการประเมินอยางเครงครัด
2. ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
2.1 แตงกายใหสุภ าพเรียบรอยตามประเพณีนิยม และประพฤติต นเปนสุภาพชน
หาม สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขน รองเทาแตะฟองน้ํา
2.2 เปนหนาที่ของผูสมัครสอบ ที่จะตองทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และจะตอง
เขาสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กําหนดไว
2.3 ไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา 40 นาที แตจะเขาหองสอบไดก็
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว
2.4 ผูสมัครสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบแลว 30 นาที จะไมอนุญาต
ใหเขาสอบ
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2.5 ตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย
ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบ หากไมมีบัตรดังกลาวแสดงตนใน
การเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ
2.6 ตองนั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบ หองสอบ และสถานที่สอบ ที่สํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสตูลกําหนดให ผูนั่งสอบผิดที่ ผิดหองสอบ หรือผิดสถานที่สอบ จะไมไดรับการตรวจกระดาษ
คําตอบ
2.7 ต อ งจั ด หาเครื่ อ งเขี ย น หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ซึ่ ง ประกาศไว ใ นกํ า หนดวั น
เวลาและสถานที่สอบไปเอง
2.8 ตองใชกระดาษคําตอบที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดใหโดยเฉพาะ
2.9 อนุ ญ าตให นํ า สิ่ ง ของเข า ห อ งสอบได เฉพาะบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ปากกา และกระเปาเงินเทานั้น
2.10 หามนําตํารา หนังสือ บันทึกขอความ วัสดุอุปกรณอื่น เชน กระเปาสะพาย
กระเปาถือสุภ าพสตรี เครื่องคํานวณ อุปกรณที่ใ ชคํานวณได เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบัน ทึก เสียง หรือ
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เปนตน
เขาหองสอบโดยเด็ดขาด หากนําเขาหองสอบจะถือวาเจตนากระทําการทุจริต
2.11 ใหยุติการทําตอบ หากพบวาผูใดไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ หรือพบวาผูใดมีสิ่งที่หามนําเขาหองสอบในระหวางดําเนินการสอบ ผูนั้นจะตองยุติการ
ทําตอบทันที และจะออกจากหองสอบไดเมื่อหมดเวลาทําตอบ รวมทั้งจะไมตรวจใหคะแนนสําหรับบุคคลผู
นั้น
2.12 ใหเขียนเลขประจําตัวสอบเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเทานั้น
2.13 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่
คุมสอบโดยเครงครัด
2.14 เมือ่ อยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่
คุมสอบ
2.15 ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ
2.16 ตองนั่งอยูในหองสอบจนหมดเวลาทําตอบ
2.17 หามผูเ ขาสอบคัดลอกขอสอบ หรือนําแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบออก
จากหองสอบโดยเด็ดขาด
2.18 เมื่อหมดเวลาทําตอบ หัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบสั่งใหหยุดทําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที่คุมสอบไดอนุญาตแลว
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ผูใ ดไมปฏิบัติต ามระเบียบและวิธีก ารสอบนี้ หรือผูใดทุจ ริต หรือพยายามทุจ ริต
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ หรือใหยุติการสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบอาจจะพิจารณาสั่ง
งดการตรวจใหคะแนน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะที่ 3 (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552
ณ สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล และทางเว็บไซต www.opes.go.th และ www.osesa.net
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายดาลัน นุงอาหลี)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

เอกสารแนบทาย

กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่สอบ
วิชาสอบ

อาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2552
สมรรถนะที่ 1 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ( เวลา 09.00 - 12.00 น. )
สมรรถนะที่ 2 ภาคความสามารถหรือทักษะ ( เวลา 13.00 - 16.00 น. )
สถานที่สอบ โรงเรียนอนุบาลสตูล
อุปกรณที่ใชในการสอบ ปากกา (สีน้ําเงิน/ดํา)
หอง
4/1

อาคาร
นิลปทม

4/2

นิลปทม

4/3
4/4
4/5
4/6

นิลปทม
นิลปทม
นิลปทม
นิลปทม

3/1

สโรชา

3/2

สโรชา

3/3

สโรชา

3/4

สโรชา

3/5

สโรชา

3/6

สโรชา

เลขประจําตัวสอบ
010001 - 010035
010036 - 010046
060001 - 060014
070001 - 070006
020001 - 020037
030001 - 030035
030036 - 030070
030071 - 030104
040001 - 040028
130001 - 130006
050001 - 050032
080001 - 080025
110001 - 110010
090001 - 090019
140036 - 140047
100001 - 100026
120001 - 120002
140001 - 140035

ตําแหนงที่สมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูผูสอน วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
ครูผูสอน วิชาเอกบรรณารักษ
นิติกร
นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
ครูผูสอน วิชาเอกคณิตศาสตร
ครูผูสอน วิชาเอกชะรีอะห(กฏหมายอิสลาม)
ครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส
ครูผูสอน วิชาเอกสังคมศึกษา
ครูผูสอน วิชาเอกภาษาไทย
ครูผูสอน วิชาเอกเคมี
ครูผูสอน ทุกสาขาวิชา
ครูผูสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ครูผูสอน วิชาเอกภาษาอาหรับ
ครูผูสอน ทุกสาขาวิชา

