ประกาศสํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเปนผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษา

สํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ เปนหนวยงานในสังกัดพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยมีหนาที่หลักในการกํากับดูแลโรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินงานพัฒนาเยาวชนคริสเตียนและ
บุคคลทั่วไปใหไดรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพ มี ชี วิ ตที่ ครบบริ บู รณ ตามแบบอย างพระเยซู คริ สต เนื่ องจากรั กษาการผู อํ านวยการสํ านั กงาน
พันธกิจการศึกษาฯ คนปจจุบัน ครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2019 สํานักงานพันธกิจ
การศึกษาฯ จึงประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ
ในการนี้ สํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ จึงใครเชิญชวนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเขารับการคัดเลือก
เปนผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
(1) เปนสมาชิกสมบูรณของคริสตจักรทองถิ่น สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(2) เปนบุคคลที่รวมพันธกิจในคริสตจักรทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ และเปนแบบอยางในการถวายและ
การคืนทศางค
(3) มีอายุไมต่ํากวา 45 ปบริบูรณและไมเกิน 65 ป (ในกรณีที่เกิน 60 ป จะพิจารณาเปนปตอป)
(4) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท
(5) มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
(6) มีความรูความเขาใจในรากฐานการกอตั้งโรงเรียนของมูลนิธขิ องสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(7) มีความประพฤติเรียบรอย ซื่อสัตยสุจริต

-2(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(9) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(10) มีความตั้งใจจริงในการพัฒนางานสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
และอุทิศเวลาใหกับการบริหารงานสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) มีประสบการณในการบริหารไมต่ํากวา 4-5 ป ในหนวยงานการศึกษา และมีผลงานเชิงประจักษ
เปนที่ยอมรับ
(2) เปนผูที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

3. หนาที่ความรับผิดชอบของผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติงานตางๆ ที่รับผิดชอบไปตามนโยบายสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(2) ทําบันทึกขอตกลงการบริหารกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตามวาระการทํางาน
(3) พิจารณาแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ
นอกจากปญหานั้นเปนปญหาที่เกี่ยวของกับความเสียหายที่กระทบกับงานของหนวยงานให
นําเสนอคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ กลั่นกรอง นําเสนอใหคณะผูบริหารสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
(4) รายงานการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ไดรับทราบ และนําเสนอปญหา
ตางๆ ในการปฏิบัติงาน ปญหาบุคลากรในหนวยงานใหคณะกรรมการพันธกิจพิจารณาแกไข
ปญหา และหาขอยุติเพื่อรายงานใหคณะผูบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยไดรับทราบ
(5) เปนผูมีอํานาจในการใชงบประมาณของหนวยงาน ตามที่ไดรับอนุมัติจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(6) พิจารณาความดีความชอบประจําปของบุคลากรในหนวยงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพันธกิจ
การศึกษาฯ พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

-3(7) รายงานการเงินการบัญชี ของหนวยงานใหคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ ไดรับทราบ
(8) นําเสนองบประมาณประจําปของหนวยงาน เปนไปตามหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณ
ใหคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
(9) พิจารณารับบุคคลเขาเปนบุคลากรของหนวยงาน โดยไดรับอนุมัติตําแหนงงานจากคณะผูบริหาร
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
(10) ประสานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะผูบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(11) นําเสนอโครงสรางการบริหารของหนวยงาน เปนไปตามระเบียบขอบังคับการบริหารหนวยงาน
และสถาบันใหคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
(12) ในกรณีที่มิไดระบุหนาที่ของผูอํานวยการไวในระเบียบการบริหารหนวยงานและสถาบัน ระเบียบ
ขอบังคับหนวยงานสวัสดิการ ใหผูอํานวยการนําเสนอใหคณะกรรมการพันธกิจการศึกษาฯ
กลั่นกรอง แลวนําเสนอใหคณะผูบริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทยพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

4. วาระการดํารงตําแหนงและคาตอบแทน
(1) มีวาระการทดลองงาน 2 ป (รักษาการผูอํานวยการ)
(2) หากผานการทดลองงาน จะไดรับการพิจารณาบรรจุแตงตั้ง วาระ 3-5 ป
(3) อัตราเงินเดือนตามที่กําหนดไวในตารางบัญชีเงินเดือนที่สภาคริสตจักรในประเทศไทยกําหนด

5. การสมัครเขารับการคัดเลือกและการพิจารณา
4.1 ผูสนใจที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย จะตองยื่นใบสมัครตามแบบทีค่ ณะกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ กําหนด พรอมเอกสารประกอบการยื่นสมัคร ไดแก
ประวัติและผลงานโดยละเอียด พรอมรูปถาย จํานวน 1 ชุด
คณะกรรมการสรรหาฯจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ส มั ค รให เ ป น ผู ที่ ผ า นการคั ด เลื อ กในรอบแรก
โดยพิจารณาความเหมาะสมจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในเรื่องดังตอไปนี้

-4(1) คุณสมบัติทั่วไปตามขอ 1
(2) ใหเขียนบรรยายประสบการณการบริหารที่ไดรับการยอมรับและเปนที่ประจักษ โดยมี
ผูอํานวยการหนวยงานเดิมลงชื่อรับรองเอกสาร
(3) ประสบการณในการประสานงานและรวมงานกับบุคคลและองคกร ภายในประเทศและ
ตางประเทศ
4.2 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก: ผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรกตองมีคุณสมบัติทั่วไปครบถวน
ตามขอ 1-10
4.3 ผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรกตองเขารับการทดสอบและวิเคราะหพฤติกรรม และบุคลิกภาพ
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด
4.4 ผูที่ผานการคัดเลือกในรอบแรกตองจัดสงเอกสารชุดที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้
(1) ความรูความเขาใจ ทัศนคติเกี่ยวกับงานพันธกิจดานการศึกษาของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน (ไมเกิน 3 หนากระดาษ เอ4) จํานวน 1 ชุด
(2) วิสัยทัศนการพัฒนาพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทยเนน
วิสัยทัศน บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานพันธกิจการศึกษาใน 3 ป
ขางหนา (ไมเกิน 3 หนากระดาษ เอ4) จํานวน 1 ชุด
ในการพิจารณาความเหมาะสมผูที่สมควรเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการสํานักงานพันธกิจการศึกษาฯ
จะใชวิธีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสมัครที่ผานการคัดเลือกรอบแรกกับคณะกรรมการสรรหาฯ โดยพิจารณา
ในเรื่องดังตอไปนี้ เปนเกณฑ
(1) มีความเปนผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สามารถ
สรางทีมงานและสามารถดําเนินงานจากแนวนโยบายและยุทธศาสตรสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย คริสตศักราช 2019-2022 ไปสูการปฏิบัติที่นําไปประยุกตใชกับพันธกิจ
การศึกษาได

-5(2) มีความสามารถและทักษะในการคิดและมองภาพรวม คิดเชิงยุทธศาสตร คิดเชิง
สรางสรรคและคิดเชิงวิเคราะห และมีวิสัยทัศนในการพัฒนาและใชนวัตกรรมทาง
การศึกษาไดเหมาะสมกับสถานการณของโลกยุคปจจุบัน
(3) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการติดตอประสานงานและรวมงานกับบุคคล
และองคกรภายในประเทศ ตางประเทศ และระหวางประเทศ และมีความสามารถ
ในการสื่อสารทําความเขาใจทั้งกับผูที่อยูในสภาคริสตจักรในประเทศไทยและผูอยู
นอกสภาคริสตจักรในประเทศไทยได
(4) เปนที่ยอมรับนับถือและเปนแบบอยาง ทั้งในดานความรูและคุณธรรม
4.5 เกณฑการพิจารณาคัดเลือกรอบสุดทาย : ผูที่ผานการคัดเลือกรอบสุดทายตองไดรับคะแนน
ไมต่ํากวา 85 % ของคะแนนเต็ม
4.6 ใหสงใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆ ไดที่
นางนฤมล บุญธรรม เลขานุการ (E-mail: nb_cat@hotmail.com)
สํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
10 ถนนรัตนโกสินทร ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019 ทั้งนี้สํานักงานฯจะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑเปนหลัก
หรือสงดวยตนเองที่ สํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธแิ หงสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตามที่อยูขางตนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2019
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2019
(สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ นางนฤมล บุญธรรม
E-mail: nb_cat@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท 053 – 242558 ตอ 105 , 093 - 1342807
หมายเลขโทรสาร 053 - 247103

1. ประกาศรับสมัคร วันที 14 มกราคม ค.ศ. 2019
2. รับสมัคร
ภายในวันที 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
3. ประกาศผลรอบแรก วันที 15 มีนาคม ค.ศ. 2019
**หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือก วันที 12 มีนาคม ค.ศ. 2019

