เรื่อง

ประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
....................................

ดวย สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
คัดเลือกเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไปใน สังกัด สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และคัดเลื อ กพนักงานราชการและแบบสัญ ญาจ างของพนัก งานราชการ ลงวั นที่ ๑๑ กั นยายน ๒๕๕๒ และ
ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ เรื่ อง การกํ าหนดลักษณะงานและคุ ณ สมบั ติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และ
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๓๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการให
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอชนจังหวัดปฏิ บัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุ ม ภาพั นธ ๒๕๕๙ และ
หนังสื อสํานั ก งานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๑/๑๔๑๖๒ ลงวั นที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๖๐ เรื่ อ ง การจ า งพนั ก งานราชการตามกรอบอั ต รากํ า ลั งพนั ก งานราชการ รอบที่ ๔ (ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัคร
๑.๑ ชื่อตําแหนง พนักงานราชการทั่วไป
๑.๑.๑ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
๑.๑.๒ นักวิชาการอิสลามศึกษา
๑.๑.๓ นักวิชาการคอมพิวเตอร
๑.๑.๔ นักวิชาการเงินและบัญชี
๑.๑.๔ ครูผูสอน (วิชาเอกคณิตศาสตร)
รวมทั้งหมด

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๕

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑.๒ คาตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๓ สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
และ ป ๒๕๕๒
๑.๔ การทําสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
/๑.๕ ลักษณะงาน...

-๒๑.๕ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ข องตํ า แหน ง ที่ รั บ สมั ค รตามที่ ร ะบุ ไว ในรายละเอี ย ดแนบท า ย
ประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา ดวยพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗ ผูสมัครเขารับการสรรหาและคัดเลือกทุกตําแหนงจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไมตํา่ กวา ๑๘ ป
๒.๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๑.๔ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไมเปน ผูเคยตองรั บ โทษจํ าคุกโดยคําพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให จําคุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดยะลา (อาคาร ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา) ตั้งแตวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาคเชา
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผูสมัครตองจาย
คาธรรมเนียมในการสมัคร คนละ ๓๐๐ บาท
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รู ป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวกและไม ส วมแว น ตาดํ า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ ว
ถายครั้งเดียวกัน ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา
ตรงกับ ตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันรับสมัครวันสุดทาย

/ในกรณี...

-๓ในกรณีที่ระเบียนแสดงผลการเรียนเปนฉบับภาษาตางประเทศ ผูสมัครจะตองยื่นพรอม
กับฉบับที่แปลเปนภาษาไทยดวย
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชนใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) กรณีที่เปนคุณวุฒิ ที่จบจากตางประเทศ จะตองมีหนังสือรับ รองคุณวุฒิ จาก ก.พ.
พรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
(๖) ใบรั บ รองแพทย แ ผนป จ จุ บั น ซึ่ ง แสดงว า ไม เป น โรคที่ ต อ งห า มตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งแพทยออกใหมาแลวไมเกิน ๑ เดือน
(๗) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไว
ดวยและใหนําตนฉบับจริงมาแสดงตอเจาหนาที่รับสมัครดวย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับ การสรรหาและคัดเลือกจะตองรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะตําแหน งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอีย ดตาง ๆ ในใบสมัค ร พรอ มทั้ ง ยื่น หลัก ฐานในการสมั ครให ถู กต อ งครบถ ว นด ว ยตนเอง ในกรณี ที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามประกาศรับสมัคร อันมีผลทําให
ผู ส มั ค รไม มี สิ ท ธิ์ เข า รั บ การเลื อ กสรรตามประกาศรั บ สมั ค รดั ง กล า ว ให ถื อ ว า การรั บ สมั ค รและการได รั บ
การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานการศึกษาเอกชนจั งหวั ดยะลา จะไมคืนคาธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ พรอมสถานที่สอบฯ
และระเบียบของผูเขาสอบ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สํ านั ก งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
และทาง Web Site : www. yalaopec.go.th

/๕. หลักเกณฑ...

-๔๕. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมั ครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑวิธี การสรรหาและคัดเลือกโดยการ
ทดสอบสมรรถนะที่ ๑ และ ๒ (ภาค ก และ ข )โดยการสอบขอเขียน และ ทดสอบสมรรถนะที่ ๓ (ภาค ค.)
โดยการสอบสัมภาษณ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๖. วัน เวลา สถานที่สอบ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจะดําเนินการสอบโดยการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๖.๑ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูที่สอบผานภาค ก และ ข ตองมีคะแนนไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ถึงมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ ภาค ค (สัมภาษณ)
วัน เดือน ป
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น

สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๑ (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
สมรรถนะที่ ๒ (ภาค ข.)
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐

๖.๒ ตําแหนงนักวิชาการอิสลามศึกษา ผูที่สอบผานภาค ก และ ข ตองมีคะแนนไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ถึงมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ ภาค ค (สัมภาษณ)
วัน เดือน ป
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น

สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๑ (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
สมรรถนะที่ ๒ (ภาค ข.)
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐

๖.๓ ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ผูที่สอบผานภาค ก และ ข ตองมีคะแนนไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ถึงมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ ภาค ค (สัมภาษณ)
วัน เดือน ป
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น

สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๑ (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
สมรรถนะที่ ๒ (ภาค ข.)
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐

/๖.๔ ตําแหนง....

-๕๖.๔ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ผูที่สอบผานภาค ก และ ข ตองมีคะแนนไมนอย
กวารอยละ ๖๐ ถึงมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ ภาค ค (สัมภาษณ)
วัน เดือน ป
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น

สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๑ (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
สมรรถนะที่ ๒ (ภาค ข.)
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐

๖.๕ ตําแหนง ครูผูสอน (วิชาเอกคณิตศาสตร) ผูที่สอบผานภาค ก และ ข ตองมีคะแนนไม
นอยกวารอยละ ๖๐ ถึงมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ ภาค ค (สัมภาษณ)
วัน เดือน ป
๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๐

เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น

สมรรถนะ
สมรรถนะที่ ๑ (ภาค ก.)
- ความรูความสามารถทั่วไป
สมรรถนะที่ ๒ (ภาค ข.)
- ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๑๐๐

๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือกในแตละสมรรถนะจะตองเปนผูที่ไดคะแนนประเมินในแตละ
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และผูที่ผานการเลือกสรรการขึ้นบัญชีในครั้งนี้จะตองเป นผูที่ไดคะแนนประเมินทั้ง
๓ สมรรถนะรวมกันไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจัดเรียงลําดับ จะเรียงจากผูสอบผานเกณฑที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอย โดย
จําแนกตามตําแหนงที่ประกาศ ในกรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะที่ ๒ มากกวา
ไดลําดับที่ดีกวา หากคะแนนประเมินสมรรถนะที่ ๒ เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนประเมินสมรรถนะ ที่ ๑ มากกวาได
ลําดับที่ดีกวา และหากคะแนะประเมินยังเทากันอีกใหใชวิธีการจับฉลาก โดยใหประธานกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรร เปนผูจับฉลากและใหมีคณะกรรมการจัดทําบัญชีกรอกคะแนนอยูดวย ไมนอยกวา ๒ คน
๘. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ) ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต
www.yalaopec.go.th จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป ณ สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี
หรือถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันนี้อีกและไดขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหม
/๙. เงื่อนไข...

-๖๙. เงื่อนไขในการทําสัญญาจางเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ
๙.๑ ผู ที่ ผ า นการสรรหาและเลื อ กสรร จะได รั บ การจั ด จ า งตามลํ า ดั บ ที่ ในบั ญ ชี ผู ผ า น
การเลือกสรร โดยใหมารายงานตัวและทําสัญญาจางภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
ณ สํ า นั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด ยะลา อาคาร ๑ ชั้ น ๒ ศาลากลางจั งหวั ด ยะลา ตามอั ต ราที่ ได ร ะบุ
เพื่อทดลองปฏิบัติงาน ๑ ปกอน และเมื่อพนักงานราชการผูนั้นผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)กําหนดแลว จึงจะตอสัญญาจางไมเกิน ๓ ป ขึ้นอยูกับ
ภารกิจของสวนราชการวายังจําเปนตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่องหรือไม
๙.๒ การจัดจางครั้งแรกจะยึดประกาศบัญชีผูผานการเลือกสรร เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์
ได รับ การจั ด จางครั้ งแรกให มารายงานตั ว จึ งเป น หน าที่ ของผู ส มัค รฯ ที่ ต องรั บ ทราบประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู ผา น
การเลือกสรร
สําหรับการจัดจางในโอกาสตอไปจะมีห นังสือเรียกตัว ผูผานการเลือกสรรตามลําดับที่ ที่ขึ้น
บัญชีเปนรายบุคคล โดยวิธีการสงจดหมายทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบุไวในใบสมัคร
๙.๓ ผูที่ไดรับการจัดจางเมื่อไดรับหนังสือสงตัวไปปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดเวลาในหนังสือ
สงตัว ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ในการจัดจาง
๙.๔ ผู ผ า นการเลื อ กสรรจะถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น บั ญ ชี เป น รายบุ ค คลในกรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจาง ในตําแหนงที่เลือกสรรได
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่สวนราชการกําหนด
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเป นขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอามีน กะดะแซ)
รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

-๗ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
แนบทายประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปฏิบัติหนาที่ ที่สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับจัดทําขอเสนอนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน และตามความตองการของทองถิ่น วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ วิเคราะหน โยบายและแผนภายใตการกํากับ แนะนํ าตรวจสอบและปฏิ บัติ งานอื่นตามที่ ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม วิเคราะหและประมวลนโยบายทางการศึกษา
(๒) รวบรวมขอมูลและศึกษาวิเคราะหเบื้องตน เกี่ยวกับภารกิจหลักแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งานประจําป
(๓) วิเคราะหนโยบาย แผนงาน และโครงการ เพื่อชวยจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงาน
แผนงาน
(๔) ประสานงานเพื่ อ ให การดําเนินงานตามภารกิจของทางราชการที่เกี่ยวข องกับ งานของกลุ ม
แผนงานและยุทธศาสตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) ศึกษา สํารวจ รวบรวมสถิติขอมูล ตรวจสอบ วิเคราะห เพื่อนํามาประกอบในการวางแผนและ
ดําเนินการแกปญหา
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
/(๒) ชี้แจง...

-๘(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ให คํา แนะนํ า ตอบป ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานวิ เคราะห น โยบายและแผนที่ ต นมี ค วาม
รับ ผิดชอบในระดับ เบื้ องตนแกห นวยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่ว ไปเพื่ อให ผูที่ สนใจได ทราบขอมูลและ
ความรูตางๆที่เปนประโยชน
(๒) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร
มนุษยศาสตรการศึกษา วิจัยทางสังคมศาสตร การวางแผน รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตรและเศรษฐศาสตร
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร การวิเคราะห
หาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตางๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพการหาขอยุติ
หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือแบบจําลองตางๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบ
คําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความดวย
(๒) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษา และการ
เรียงขอความ
/ข. ภาคความรู…

-๙ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
๑.๖ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๗ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิ ี่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
๑.๙ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่
๑.๑๐ ความรู ความเขาใจในประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒.๑ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การจัดทําแผนงาน/โครงการ การวิจัย ติดตามและประเมินผล การจัดทํา
และการบริหารงบประมาณ
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ
๒.๓ ความรูเกี่ยวกับการจัดทํากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒.๔ นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สช.
สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน
๒.๕ ยุทธศาสตร แผน กฎ ระเบียบ และสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามองคประกอบดังนี้
๑. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยประเมินเทียบจากเกณฑที่เปนปรนัย
ตามที่สวนราชการกําหนด
๒. ขอมูลดานรางกาย และสุขภาพ โดยใชแบบประเมินตนเอง หรือแบบตรวจสอบตนเองหรือวิธีการอื่น
ที่สามารถประเมินไดในลักษณะเดียวกัน
๓. บุคลิกภาพคุณลักษณะ เชน ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ เปนตน โดยใช
เครื่องมือหรือแบบประเมินที่เปนปรนัย เชน แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดอารมณ แบบวัดจิตปญญา แบบทดสอบเชิง
สถานการณ แบบวัดความสามารถในการสื่อสาร เปนตน
๔. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรูท่อี าจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ทักษะ
ประสบการณ สมรรถนะ และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง โดยใชเครื่องมือ หรือแบบประเมินที่เปนปรนัย
/ตําแหนง...

-๑๐ตําแหนงนักวิชาการอิสลามศึกษา (ปฏิบัติหนาที่ ที่สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเบตง)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานอิสลามศึกษา สงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอิสลาม
ศึกษา งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูอิสลามศึกษา พัฒนาเครื่องมือ
และประเมินผลการศึกษาอิสลามศึกษา
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการตามภารกิจใน
สถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) การกํากับตรวจสอบ
โดยใกลชิด หรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
(๓) งานบริการขอมูลขาวสาร
(๔) สงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนและ
สถาบันศึกษาปอเนาะ
(๕) งานเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
(๖) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒ นา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี หลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
(๗) ประสานงานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกสํานักงาน
(๘) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
(๙) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกอน ประถมศึกษาและหลักสูตรอิสลามศึกษา
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รว มดําเนิ นการวางแผนการทํางานสนับ สนุ นและพั ฒ นาหลั กสูตรอิสลามศึกษา
สงเสริมสนับสนุน พัฒ นาบุคลากรและประสิท ธิภ าพการบริหารจัดการของศูนยฯ (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนและ
สถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

/ดานการ…

-๑๑๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ใหบ ริก ารขอมูลการประชาสัมพันธแกป ระชาชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่ อให เกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง ตรงตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางอิสลามศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูค วามสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร การวิเคราะห
หาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตางๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล และการเขาใจภาษา การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพการหาขอยุติ
หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือแบบจําลองตางๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบ
คําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความดวย
(๒) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษา และการ
เรียงขอความ

/ข. ภาคความรู. ..

-๑๒ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
๑.๖ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๗ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิ ี่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
๑.๙ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่
๑.๑๐ ความรู ความเขาใจในประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒.๑ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๓ การพัฒนาหลักสูตร
๒.๔ การศึกษาเอกชน
๒.๕ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๖ การวิจัยทางการศึกษา
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามองคประกอบดังนี้
๑. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยประเมินเทียบจากเกณฑที่เปนปรนัย
ตามที่สวนราชการกําหนดขอมูลดานรางกาย และสุขภาพ โดยใชแบบประเมินตนเอง หรือแบบตรวจสอบตนเองหรือ
วิธีการอื่นที่สามารถประเมินไดในลักษณะเดียวกัน
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ทักษะ
ประสบการณ สมรรถนะ และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง โดยใชเครื่องมือ หรือแบบประเมินที่เปนปรนัย
๓. บุคลิกภาพคุณลักษณะ เชน ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ เปนตน โดยใช
เครื่องมือหรือแบบประเมินที่เปนปรนัย เชน แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดอารมณ แบบวัดจิตปญญา แบบทดสอบเชิง
สถานการณ แบบวัดความสามารถในการสื่อสาร เปนตน

/ตําแหนง...
-๑๓ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร (ปฏิบัติหนาที่ ที่สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอกาบัง)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนีค้ ลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศของสวนราชการ โดย
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชนเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาเอกชน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา วิเคราะห ออกแบบระบบขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานและสถานศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศหรือตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือ
ละเอียด ถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑.ดานการปฏิบัติการ
(๑) บริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงานและสถานศึกษา
(๒) ประสานการดําเนินงานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
(๓) วิเคราะห ออกแบบระบบขอมูลสารสนเทศของหนวยงานและสถานศึกษา
(๔) วิเคราะหและออกแบบกระบวนการทํางานของระบบ
(๕) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
(๖) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคณ
ุ สมบัติที่ถูกตอง ตรงตามความ
ตองการและสภาพการใชงานของหนวยงานอยูเสมอ
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ ที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

/๓. ดานการ…

-๑๔๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวม ผลงานของทีมงาน
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความ
รวมมือในการทํางานในองคกร
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ
พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการขอมูลสารสนเทศ เพื่อสรางความเขาใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน
(๒) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร การวิเคราะห
หาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตางๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล และการเขาใจภาษา การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพการหาขอยุติ
หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือแบบจําลองตางๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบ
คําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความดวย

/(๒) การใชภาษา...

-๑๕(๒) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษา และการ
เรียงขอความ
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
๑.๖ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๗ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิ ี่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
๑.๙ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่
๑.๑๐ ความรู ความเขาใจในประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒.๑ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๒ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๓ ความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
๒.๔ ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอรฟแวร
๒.๕ ความรูเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรเบื้องตน
๒.๖ ความรูเกี่ยวกับอุปกรณนําขอมูลเขาและอุปกรณแสดงผลขอมูล
--ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามองคประกอบดังนี้
๑. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยประเมินเทียบจากเกณฑที่เปนปรนัย
ตามที่สวนราชการกําหนดขอมูลดานรางกาย และสุขภาพ โดยใชแบบประเมินตนเอง หรือแบบตรวจสอบตนเองหรือ
วิธีการอื่นที่สามารถประเมินไดในลักษณะเดียวกัน
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ทักษะ
ประสบการณ สมรรถนะ และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง โดยใชเครื่องมือ หรือแบบประเมินที่เปนปรนัย
๓. บุคลิกภาพคุณลักษณะ เชน ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ

/ตําแหนง...
-๑๖ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหนาที่ ที่สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอเบตง)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชีซ่งึ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณการบัญชีทั่วไปของสวนราชการการศึกษาวิเคราะหติดตามประเมินผล
การใชจายเงินการวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชีการวิเคราะหงบประมาณการพัฒนาระบบงานคลัง
ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชีภายใตการกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุ นหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเป นฐานขอมูลที่ ถูกตองตามระเบียบวิ ธี การบั ญ ชีของสวน
ราชการ
(๒) รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของสวนราชการเพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
และทันสมัย
(๓) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน
(๔) ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐเพื่อใหการใชจายเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(๕) ดูแลการรับและจายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน
เพื่อใหการรับ-จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๖) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชีแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาเชนใหคําแนะนํา
ในการปฏิบั ติ งานวางโครงการกํ าหนดหลั กสู ตรและฝกอบรมจัดทําคูมือ ประจําสําหรับ การฝ ก อบรมและวิ ธี ใช
อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ต อ งเป น ต น เพื่ อ ถ า ยทอดความรูที่ เป น ประโยชน ในการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานและ
ขอกําหนด
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
/(๒) ชี้แจง...

-๑๗(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆที่
เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตนทําสถิติปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน วยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายแผนงานหลักเกณฑมาตรการตางๆ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตรที่ กพ. รับรอง
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร การวิเคราะห
หาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตางๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพการหาขอยุติ
หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือแบบจําลองตางๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบ
คําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความดวย
(๒) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษา และการ
เรียงขอความ
/ข. ภาคความรู…

-๑๘ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
๑.๖ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๗ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิ ี่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
๑.๙ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่
๑.๑๐ ความรู ความเขาใจในประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒.๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ
๒.๒ ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี
๒.๓ การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และงบประมาณ ในระบบ GFMIS
๒.๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๕ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
๒.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามองคประกอบดังนี้
๑. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยประเมินเทียบจากเกณฑที่เปนปรนัย
ตามที่สวนราชการกําหนด
๒. ขอมูลดานรางกาย และสุขภาพ โดยใชแบบประเมินตนเอง หรือแบบตรวจสอบตนเองหรือวิธีการอื่น
ที่สามารถประเมินไดในลักษณะเดียวกัน
๓. บุคลิกภาพคุณลักษณะ เชน ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม การ
ปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ เปนตน โดยใช
เครื่องมือหรือแบบประเมินที่เปนปรนัย เชน แบบวัดบุคลิกภาพ แบบวัดอารมณ แบบวัดจิตปญญา แบบทดสอบเชิง
สถานการณ แบบวัดความสามารถในการสื่อสาร เปนตน
๔. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรูท่อี าจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ทักษะ
ประสบการณ สมรรถนะ และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง โดยใชเครื่องมือ หรือแบบประเมินที่เปนปรนัย
/ตําแหนงครูผูสอน...

-๑๙ตําแหนงครูผูสอน (วิชาเอกคณิตศาสตร)
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานดานสายการสอนของโรงเรียน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการสอนหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑.ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการจัดอบรมสั่งสอนและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๑.๓ ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑.๔ ปฏิบัติงานวิชาการของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อําเภอ และสถานศึกษา
๑.๕ ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
๑.๖ ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อําเภอ
๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับ ผิดชอบรวมดํ าเนินการวางแผนการทํ างานของโรงเรีย นเพื่ อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับภาพรวม ผลงานของโรงเรียน
ประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงาน ใหความชวยเหลือภายในทีมงาน เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสรางความเขาใจและ
ความรวมมือในการทํางาน

/๔. ดานการ…

-๒๐๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการปญหาในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน
(๒) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
- วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันไมต่ํากวานี้ กลุมวิชาคณิตศาสตร ที่ ก.พ.
รับรอง ดังนี้
- คณิตศาสตร
- การสอนคณิตศาสตร
- คณิต-เคมี
- คณิต-ฟสิกส
- คณิตศาสตรประยุกต
- สถิติ
- สถิติประยุกต
- คณิตศาสตรศกึ ษา
- การศึกษาคณิตศาสตร
- สถิติคณิตศาสตร
- ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร การวิเคราะห
หาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตางๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล และการเขาใจภาษา การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพการหาขอยุติ
หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือแบบจําลองตางๆ
/๒. วิชาภาษาไทย...

-๒๑๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความที่กําหนดใหแลวตอบ
คําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความดวย
(๑) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักภาษา และการ
เรียงขอความ
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหทดสอบความรู ความสามารถ ดังตอไปนี้ ดวยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
๑.๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไข
๑.๖ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๗ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๘ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิ ี่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
๑.๙ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่
๑.๑๐ ความรู ความเขาใจในประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๒. ความรูความสามารถเกี่ยวกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒.๑ หลักการศึกษา
๒.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๒.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู
๒.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๒.๕ สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
๒.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๗ ความรูทางคณิตศาสตร
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ใหประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ตามองคประกอบดังนี้
๑. ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน โดยประเมินเทียบจากเกณฑที่เปนปรนัย
ตามที่สวนราชการกําหนดขอมูลดานรางกาย และสุขภาพ โดยใชแบบประเมินตนเอง หรือแบบตรวจสอบตนเองหรือ
วิธีการอื่นที่สามารถประเมินไดในลักษณะเดียวกัน
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ทักษะ
ประสบการณ สมรรถนะ และสมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง โดยใชเครื่องมือ หรือแบบประเมินที่เปนปรนัย
๓. บุคลิกภาพคุณลักษณะ เชน ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค และปฏิภาณไหวพริบ
*******************************

