ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ตาแหน่
าง งผู้ช่วยครู
------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครู เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จานวน 13 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี้

๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยครู จานวน 13 อัตรา ดังนี้
1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 1
อัตรา
2.สาขาวิชาชีววิทยา
จานวน 1
อัตรา
3.สาขาวิชาเคมี
จานวน 1
อัตรา
4.สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 2
อัตรา
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1
อัตรา
6.สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน 1
อัตรา
7.สาขาวิชานาฏศิลป์
จานวน 1
อัตรา
8.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จานวน 1
อัตรา
9.สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 1
อัตรา
10.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1
อัตรา
11.สาขาวิชาภาษาจีน
จานวน 1
อัตรา
12.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว จานวน 1
อัตรา
รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้างและ
อัตราค่าตอบแทน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตาม ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่ เรื่อมาตรฐานทั
ง
่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(4) ไม่เป็น...

-2(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย
๔.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๔.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่
ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่า เป็นผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือ ในวันที่ สมัคร ผู้สมัครในกลุ่มวิชาใด
จะต้องสาเร็จการศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตาแหน่งคุณวุฒิ
กลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชา ที่จะสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข.)
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
2.2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร รับใ บสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่
ได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตาบลไสไทย อาเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที15
่ กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
/๓.๒ หลักฐาน...

-๓-

๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสาเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
รับสมัคร ดังต่อไปนี้
๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิกรณีที่ยังมิได้รับใ บปริญญาบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครหากสถานศึกษาออกให้ฉบับภาษาอังกฤษ ให้แนบฉบับภาษาไทยด้วย
อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดาขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนด ออกให้ไม่เกิ๑นเดือน
๖) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัชืว่อ–สกุล ใบหย่า (ถ้ามี)
สาเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน )
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
3.4.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
6.4.2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบ
รับในเขต จ่ายไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในกรณีทแี่ จ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ใหม่แล้วไม่แจ้งให้ทราบ ทาให้ไม่สามารถติดต่อได้ผู้สอบได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้
๓.๔.3 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาวิชาให้สมัครได้เพียงสาขาวิชาเอก
เดียวเท่านั้น หากปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครเกินกว่าหนึ่งตาแหน่งจะตัดสิทธิ์การสอบในวิชาใดวิชาหนึ่ง
๓.๔.4 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบ
เมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร์ ับการสรรหาและเลือกสรร กาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรฯ
ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2560 พร้อมกาหนดวันเวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดย
จะปิดประกาศไว้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และwww.Krabipao.go.th หรือติดต่อสอบถาม
ได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโทร ๐-๗๕๖๐-๐๒๙๘ ในวันและเวลาราชการ
/5.หลักสูตร…

-๔5. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยครู
ปรากฏในรายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ จะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข ) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) และภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในข้อ 6 แล้ว เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค ) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค ) วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบในภายหลัง

๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผูส้ อบได้ผู้นั้นต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
โดยประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก กรณีที่
ผู้สอบได้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน
ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก
ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ตามลาดับคะแนนสอบที่ได้ โดยปิดประกาศไว้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ
www.Krabipao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร ๐-๗๕๖๐-๐๒๙๘
ในวันและเวลาราชการ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อการสรรหาและเลือกสรร
ครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี

๘. การทาสัญญาจ้างและบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
กาหนดซึ่งจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้องค์
าง การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร ตามตาแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่
ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร ๐-๗๕๖๐-๐๒๙๘ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60

(นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ภาคผนวก ก.
รายละเอียดตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง และอัตรา
ค่าตอบแทน แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยครู ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕60

…………………………………………
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยครู จานวน 12 สาขาวิชา จานวน 13 อัตรา ดังนี้
1.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 1
อัตรา
2.สาขาวิชาชีววิทยา
จานวน 1
อัตรา
3.สาขาวิชาเคมี
จานวน 1
อัตรา
4.สาขาวิชาฟิสิกส์
จานวน 2
อัตรา
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1
อัตรา
6.สาขาวิชาสังคมศึกษา
จานวน 1
อัตรา
7.สาขาวิชานาฏศิลป์
จานวน 1
อัตรา
8.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จานวน 1
อัตรา
9.สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 1
อัตรา
10.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1
อัตรา
11.สาขาวิชาภาษาจีน
จานวน 1
อัตรา
12.สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวจานวน 1
อัตรา

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ระยะเวลาการจ้าง/อัตราค่าตอบแทน
๒.๑ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู
๒.๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนโดยสาคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กาหนด โดยระยะเวลาการทาสัญญาจ้าง
ครั้งแรกไม่เกิน ๔ ปี และอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีกหากมีผลการประเมินประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี
๒.๑.๕ อัตราค่าตอบแทน
๑) วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ๑๕,๐๐๐ บาท
๒) วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,800 บาท
********************

ภาคผนวก ข.
บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้างตาแหน่งผู้ช่วยครู
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ตาแหน่ง
กลุ่มวิชาเอก
จานวน
อัตราเงินเดือน
หมาย
อัตราที่
เหตุ
ประกาศ
รับสมัคร
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
ผู้ช่วยครู 1.คณิตศาสตร์ (รหัส 01)
1
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
วิชาเอก ดังนี้
1.1.คณิตศาสตร์
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
1.2 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
1.3 คณิตศาสตร์-เคมี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
1.4 การสอนคณิตศาสตร์
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
1.5 คณิตศาสตร์ศึกษา
ปริญญาตรี
1.6 สถิติคณิตศาสตร์
1.7 คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์
1.8 คณิตศาสตร์ประยุกต์
1.9 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
1.10 การศึกษาคณิตศาสตร์
1.11 สถิติ
1.12 สถิติประยุกต์
1.13 สถิติศาสตร์
1.14 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
1.15 คณิตศาสตร์เศรษฐมิติ
1.16.สถิติคณิตสาสตร์
1.17.สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยครู 2.ชีววิทยา (รหัส 02)
1 อัตรา ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
วิชาเอก ดังนี้
2.1 ชีววิทยา
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
2.2 ชีววิทยาทั่วไป
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
2.3 ชีววิทยาประยุกต์
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
2.4 การสอนชีววิทยา
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
2.5 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
2.6 จุลชีววิทยา
2.7 ชีว-เคมี
2.8 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
2.9 ชีววิทยาศึกษา
2.10 สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาชีววิทยา

-2ตาแหน่ง

กลุ่มวิชาเอก

ผู้ช่วยครู 3.เคมี (รหัส 03)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
3.1.เคมี
3.2หลักสูตรและการสอนเคมี
3.3.การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
3.4.การทดลองสอนวิชาเคมี
3.5วิธีสอนเคมี
3.6.พฤติกรรมการสอนเคมี
3.7.เคมี-ชีววิทยา
3.8.เคมีเทคนิค
3.9 เคมีศึกษา
3.10 สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาเคมี
4.ฟิสิกส์ (รหัส 04)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
4.1 ฟิสิกส์
4.2 การสอนฟิสิกส์
4.3 ฟิสิกส์ประยุกต์
4.4 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
4.5 ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
4.6 ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์
4.7 วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
4.8. คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์
4.9 ฟิสิกส์เชิงเคมี
4.10พฤติกรรมการสอนวิชาฟิสิกส์
5.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (รหัส 05)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในกลุ่มวิชาเอก ดังนี้
5.1 วิทยาศาสตร์
5.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
5.3 การสอนวิทยาศาสตร์
5.4 วิทยาศาสตร์การศึกษา
5.5 การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
5.6 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5.7 วิทยาศาสตร์กายภาพ
5.8 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
5.9 วิทยาศาสตร์-เคมี

จานวน
อัตราเงินเดือน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1

1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

2

ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขัน้ 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

หมาย
เหตุ
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กลุ่มวิชาเอก

5.10 วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
5.11 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
5.12 วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
5.13 การมัธยมศึกษา-การสอน
วิทยาศาสตร์
5.14 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5.15 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5.16 วิทยาศาสตร์ภาวะแวดล้อม
5.17 สภาวะแวดล้อม
5.18 การจัดการสิ่งแวดล้อม
5.19 เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและ
ฟิสิกส์
5.20 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
5.21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
5.22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5.23 วิทยาศาสตร์การอาหาร
5.24 การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
6.25 การศึกษาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยครู 6. สังคมศึกษา (รหัส 06)
6.1 สังคมศึกษา
6.2 การสอนสังคมศึกษา
6.3 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
6.4 พัฒนาสังคม
6.5 สังคมศาสตร์
6.6 สังคมศาสตร์การพัฒนา
6.7 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6.8 วัฒนธรรมศึกษา
6.9 การสอนภูมิศาสตร์
6.10 ภูมิศาสตร์แผนที่
6.11 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
6.12 ประวัติศาสตร์

จานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร

อัตราเงินเดือน

1

ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

หมาย
เหตุ

-4ตาแหน่ง

กลุ่มวิชาเอก

7.นาฏศิลป์ (รหัส 07)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
7.1 นาฏศิลป์ไทย
7.2 นาฏศิลป์ไทยศึกษา
7.3 นาฏศิลป์ศึกษา
7.4 นาฏศิลป์

จานวน
อัตราเงินเดือน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1

1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี

7.5 วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขานาฏศิลป์

ผู้ช่วยครู 8. คอมพิวเตอร์ (รหัส 08)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
8.1 คอมพิวเตอร์
8.2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
8.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8.4 ธุรกิจคอมพิวเตอร์
8.5 ระบบสารสนเทศ
8.6 คอมพิวเตอร์ศึกษา
8.7 ศาสตร์คอมพิวเตอร์
8.8 วิทยาศาสตร์ – คอมพิวเตอร์
8.9 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
8.10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8.11 เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.12 คอมพิวเตอร์และสถิติ
8.13 วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
8.14 คอมพิวเตอร์ประยุกต์
8.15 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8.16 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
8.17 สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยครู 9.ภาษาไทย (รหัส 09)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
9.1 ภาษาไทย
9.2 การสอนภาษาไทย
9.3 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
9.4 วิธีสอนภาษาไทย
9.5 ภาษาและวรรณคดีไทย

1

สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

1

ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

หมาย
เหตุ

-5ตาแหน่ง

กลุ่มวิชาเอก

9.6 ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
9.7 วรรณคดีไทย
9.8 ไทยศึกษา
9.9 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9.10 ภาษาไทยและการสื่อสาร
9.11 ไทยคดีศึกษา
9.12 การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
9.13 สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาภาษาไทย
ครูผู้ช่วย 10.ภาษาอังกฤษ (รหัส 10)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
10.1 ภาษาอังกฤษ
10.2 การสอนภาษาอังกฤษ
10.3 การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
10.4 วิธีสอนภาษาอังกฤษ
10.5 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
10.6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10.7 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
10.8 ภาษาอังกฤษชั้นสูง
10.9 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
10.10 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
10.11 อังกฤษธุรกิจ
10.12 การสอนภาษาต่างประเทศ
10.13 ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
10.14 วรรณคดีอังกฤษ
10.15 สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาภาษา
อังกฤษ
ผู้ช่วยครู 11.ภาษาจีน (รหัส 11)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้
11.1.ภาษาจีน
11.2.การสอนภาษาจีน
11.3 การสอนภาษาจีนในฐานะภาษา
ต่างประเทศ
11.4 สาขาวิชาเอกคู่ที่คู่กับวิชาภาษาจีน

จานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร

อัตราเงินเดือน

1

ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

1

ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

หมาย
เหตุ

-6ตาแหน่ง

กลุ่มวิชาเอก

ผู้ช่วยครู 12.จิตวิทยาการแนะแนว (รหัส 12)
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในกลุ่มวิชาเอก
ดังนี้
12.1 การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา
12.2 การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
12.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
12.4 จิตวิทยาและการแนะแนว
12.5จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว

12.6 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
12.7 จิตวิทยา
12.8 จิตวิทยาการศึกษา
12.9 จิตวิทยาโรงเรียน
12.10 จิตวิทยาสังคม
12.11 จิตวิทยาพัฒนาการ
12.12 จิตวิทยาการทดลอง
12.13 วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขา
จิตวิทยาและการแนะแนว

จานวน
อัตราเงินเดือน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร
ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ดังนี้
1

หมาย
เหตุ

1.อัตราเงินเดือนขั้น 15,000 บาท
วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
2.อัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
สาหรับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาหรับผู้สมัครสอบที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาตรี

หมายเหตุ กรณีหลักฐานทางการศึกษา มิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แต่แตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร ให้นับจานวนหน่วยกิต จากรายวิชาการที่ศึกษาตาม transcript ทั้งหมด ดังนี้
1.ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหานั้นๆ ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตามข้อ 1 และ ข้อ 2 จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ากว่าเกรด C
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556

ภาคผนวก ค.
รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตาแหน่งผู้ช่วยครู ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖0
---------------------------------------หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ
๑. ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก.)
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
๑. ภาคความรอบรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๓.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.3.3 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3.4 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.5 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
1.3.6 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.2. ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
1.2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุป
เหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหา
เหตุผลและ อุปมาอุปไมย
๒. ภาคความรอบรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๒.๑.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๒.๑.๓ จิตวิทยาและการแนะแนว
๒.๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๒.๑.๕ การบริหารการจัดชั้นเรียน
๒.๑.๖ การวิจัยในชั้นเรียน

-2๒.๑.๗ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๑.๙ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย
๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา และหรือประวัติการทางาน
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
*************************************************

