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ลักษณะงานที่จะใหปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

แนบทายประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๑. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

 ๑.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
  ๑. งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 

  ๒. งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ขาราชการ/พนักงานราชการ ยาย โอน ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  
  ๓. งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  ๔. งานพัฒนาบุคลากร 

  ๕. ปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลาม           
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
            เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานสังคมศาสตร หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง 

๒. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  

 ๒.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
                ๑. งานบริหารการเงินและบัญชี 
      ๒. งานเงินทุนหมุนเวียนและสวัสดิการ 

      ๓. งานเบิกจายเงนิอุดหนุน 

      ๔. งานเก่ียวกับระบบบัญชีรับ-จาย 

  ๕. ปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
       ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามคําสั่งหรือที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
  เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ท่ีสํานักงาน ก.พ. รบัรอง 

๓. ตําแหนงนักประชาสัมพันธ 

 ๓.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
  ๑. งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ 
  ๒. งานเผยแพรขอมูลขาวสารกิจการ ผลงานของหนวยงานตอสาธารณชน 
  ๓. งานบริการดานขอมูลขาวสาร 
  ๔. งานประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ของสํานักงานและหนวยงานในสังกัด 
  ๕. งานประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกของสํานักงานในดานการ 
ประชาสัมพันธ 

/๖. ปฏิบัติงาน... 
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  ๖. ปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศกึษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคําสั่งหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

            เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาเอกที่สํานักงาน ก.พ. 
รับรอง 

๔. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 ๔.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
                 ๑. งานจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. งานจัดทํา เสนอของบประมาณ และการบริหารงบประมาณ 
  ๓. งานรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน 
  ๔. ปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
  ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

            เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานสังคมศาสตร หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง 

๕. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ๕.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
  ๑. ติดตั้งหรือบํารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      ๒. วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการ
ประมวลผลขอมูลในระบบงานตางๆ ภายในองคกรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

      ๓. รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน และตรงตามความตองการใชของหนวยงาน 

  ๔. ประมวลผลและปรับปรงุแกไขแฟมขอมูลเพ่ือใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยําและทันสมัย 
  ๕. ปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศึกษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
       ๖. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามคําสั่งหรือตามท่ีผูบังคบับัญชามอบหมาย 

 ๕.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

            เปนผู ได รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง
คอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สํานักงาน ก.พ. รบัรอง 

๖. ตําแหนงนักวิชาการศกึษา 

 ๖.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
                 ๑. งานจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษาเอกชน 
   ๒. งานสงเสริม สนับสนนุ สถานศึกษาเอกชน 

/๓. งานสงเสริม... 
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   ๓. งานสงเสริมกิจกรรมตามนโยบาย 
   ๔. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   ๕. งานปองกัน แกปญหาสารเสพติด และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   ๖. งานพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชน 
   ๗. งานพัฒนาหลักสูตร 
   ๘. งานมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๙. ปฏิบัติงานตามภารกิจในสถานศกึษาเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนยการศกึษา 
              อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๖.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปรญิญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. รับรอง  

๗. ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 ๗.๑ ลักษณะงานท่ีจะใหปฏิบัติ  
 ๑. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 
         ๒. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ใหเปนไป
ตามนโยบาย  กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 
         ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือทุจริตร่ัวไหล 
         ๔. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนติดตอ
ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
         ๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

  เปนผูไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางดานการบัญชี บริหารธุรกิจ
ทางการบัญช ีหรือเศรษฐศาสตร  
 
 

************************ 
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หลักสูตรการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพื่อเลือกสรรบุคคลเปนพนกังานราชการท่ัวไป สังกัดสํานักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดสตูล 

แนบทายประกาศสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

------------------------- 
 ๑. การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ (สอบขอเขียน)  

 ๑.๑ วิชาความรูความสามารถเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน (สําหรับทุกตําแหนง)   
           คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ความรู ความสามารถ เก่ียวกับ 

 (๑)  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 (๒)  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
  (๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 (๔)  พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๕)  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๖)  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
                             และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ 
 (๗)  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
 (๘)  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๙)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 (๑๐)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
 (๑๑)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแกไข 
        เพ่ิมเติม 

 (๑๒)  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  
          พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

 (๑๓)  นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม            
และการเมืองของประเทศไทยในปจจุบัน 
 (๑๔)  ความรูเก่ียวกับศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และอัตลักษณในพื้นที่ 

 ๑.๒ วิชาความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง (สําหรับทุกตําแหนง) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
    ๑.๒.๑ ความสามารถหรือทักษะท่ัวไป  ๕๐ คะแนน 
   (๑) การใชคอมพิวเตอร 
   (๒) การเขียนหนังสือราชการ 
   (๓) การจัดทําแผนงาน/โครงการ 
   (๔) การสื่อสารและการประสานงาน 
   (๕) ภาวะผูนํา 
   (๖) การคิดเชิงวิเคราะห 
   (๗) ทักษะการใชภาษาไทย 
   (๘) การทํางานในพื้นที่ตามวิถีชีวิตและของพื้นที่ และในโรงเรียนเอกชน 

  ๑.๒.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตําแหนง ๕๐ คะแนน  
  ความรูความสามารถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สมัคร  

/๒. การประเมิน... 
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 ๒. การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ (สอบสัมภาษณ)  
            คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (สําหรับทุกตําแหนง)   
        ความเหมาะสมกับตําแหนง (สําหรับทุกตําแหนง)   
                (๑) ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ 
                (๒) บุคลิกภาพ 
                (๓) ทวงทีวาจา ความคิดริเร่ิม  และเชาวปญญา 
                (๔) เจตคติ 
                (๕) ความสามารถพิเศษ เชน สามารถสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
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