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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

            กระบี ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
………………………………….. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่ จ านวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗       
จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดกระบี่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

     พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู จ านวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา ดังนี้  
๑. วิชาเอกคณิตศาสตร์    จ านวน 3 อัตรา  

      ๒. วิชาเอกเคมี    จ านวน ๑ อัตรา  
  3. วิชาเอกชีววิทยา   จ านวน 1 อัตรา 
  4. วิชาเอกฟิสิกส์    จ านวน 2 อัตรา 
  5. วิชาเอกสังคมศึกษา   จ านวน 1 อัตรา 
  6. วิชาเอกประวัติศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 
  7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน 2 อัตรา 
      8. วิชาเอกภาษาจีน    จ านวน 2 อัตรา  
      9. วิชาเอกภาษาไทย    จ านวน ๑ อัตรา  
  10. วิชาเอกนาฏศิลป์   จ านวน 1 อัตรา 
  11. วิชาเอกดนตรีไทย   จ านวน 1 อัตรา 
  12. วิชาเอกศิลปศึกษา หรือทัศนศิลป์ จ านวน 1 อัตรา 
  13. วิชาเอกดนตรีสากล   จ านวน 1 อัตรา 
  14. วิชาเอกพลศึกษา   จ านวน 1 อัตรา 
  15. วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  จ านวน 1 อัตรา 
 

      รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้างและ
อัตราค่าตอบแทน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 
 
          /2. อัตรา... 
 
 



C:\Users\Hp\Desktop\ประกาศรับสมคัรพนกังานจ้าง ต าแหนง่ผู้ช่วยครู จ านวน 15 วชิาเอก 20 อตัรา.docx/\Ying 

 
 

-2- 
 
 

๒. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
     ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในต าแหน่งผู้ช่วยครูอัตราเงินเดือน  ดังนี ้

                          - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท            
                               - คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท     
   

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
           3.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
                  ผู้ซึ่ง จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม      
ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 
             (๑) มีสัญชาติไทย 
             (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี 
             (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                       (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต  
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้       
             ๔.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
             ๔.๒ วัณโรคในระยะอันตราย      
             ๔.๓ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
           ๔.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
             ๔.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด ให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
             (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมื อง ผู้บริหารท้องถิ่ น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  

       
       /3.2 คุณสมบัต.ิ.. 
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     3.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
           ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง พนักงานจ้าง องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู ดังนี้                 
       (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทาง

อ่ืนที่ ก.ท.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้  หรือทางอ่ืนที่ ก .ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพะ
ส าหรับต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดต้องจะต้องส าเร็จการศึกษา ตามคุณวุฒิ       
กลุมวิชา หรือสาขาวิชาเอกท่ีเป ดรับสมัครสอบแนบท ายประกาศนี้  ซึ่งคุณวุฒิดังกล่ าวต้องผ่านการปริญญาตรี
แล้วว่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ก่อนวันเปิดรับสมัครหรือในวันสมัคร 

       (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบปฏิ บัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้  และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสือรับรองสิทธิ  จากคุรุสภาอยู่ก่อนวันที่เปิดรับสมัคร หรือในวันที่สมัคร           
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

       (๓) ส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น       
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกองการสารบัญ ส านักนายกรัฐมนตรี                           
ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑ และค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑ 

ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบ จะมีสิทธิเข้ารับการ เลือกสรร เพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประกาศรายชื่อเป็น
ผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน 

 
4. การรับสมัคร 

       4.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
                        ผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ต าบล  ไสไทย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่  26 เมษายน –        
15 พฤษภาคม 2559 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต 
หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ 
 

            4.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร        
                ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียด    
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมส าเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
ดังต่อไปนี้  
   ๑) ส าเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุ ) และระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 
       ๒) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาต
ปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง)  
 
          /3) ส าเนา... 
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       ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการ
เกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 
               ๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่ นตาด าขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป      
ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร 
        ๕) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนด ออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน 
        ๖) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–ชื่อสกุล ใบหย่า (ถ้ามี) 
อย่างละ ๑ ฉบับ  
     ทั้งนี้ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น และให้
ผู้สมัครสอบรับรองส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อพร้อมเขียนตัวบรรจงในวงเล็บก ากับไว้ทุกฉบับ 
 

       4.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
           ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในอัตรา 3๐๐ บาท  (สามร้อยบาทถ้วน ) 
ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 
   
      4.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

   ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องเข้าสอบตามวิชาเอกท่ีสมัครสอบแข่งขัน  
   ๓.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ จริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียด ต่าง ๆ  ให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่
สมัคร  อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้าสอบ ให้ถือว่าการสมัครสอบครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น โดยผู้สมัครไม่
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นได้  หรือ กรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
                           ๓.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ สมัคร สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่
ก าหนด  คณะกรรมการสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการ จ้างเป็น
พนักงานจ้าง 
                           ๓.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต
จ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  และในกรณีท่ีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ ไม่สามารถติดต่อได้                  
ผู้สมัครสอบจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ทราบทันท ี
            

5. การประกาศรายชื่อผู้มเีข้าสิทธสิอบ วัน เวลา และสถานทีส่อบ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพร้อม ประกาศ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์  http://www.krabipao.go.th  และปิดประกาศไว้             
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบีก่่อนวันท าการสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการ 
 
 
          /6. หลักเกณฑ์ ... 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะท าการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  ด้วยวิธีการ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่ง (ภาค ข ) และภา คความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) โดยผู้เข้าสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาครู้ความสามารถเฉพะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ในแต่ละภาค  ด้วยคะแนน
ไม่ต่ ากว่ าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค ) รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  (ภาคผนวก ค.) 
  

7. เกณฑ์การตัดสิน 
7.1 ผู้ที่จะผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละ

ภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
7.2 ผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก ) และภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  
   7.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ที่สอบได้ในแต่ละต าแหน่ง โดยเรียงตามล าดับที่จาก

ผู้ได้คะแนนสอบ รวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณี ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ จะพิจารณาจากเอกสาร 
ในการสมัครสอบ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้  

 
8. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนน 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
http://www.krabipao.go.th โดยบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน 1 ปี            
นับแต่วัน ที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ สรรหาและเลือกสรร อย่างเดียวกันนั้นอีกและได้ขึ้ นบัญชีผู้ ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก   

9. การท าสัญญาจ้าง 
     9.1 การท าสัญญาจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ที่สอบได้ในแต่ละต าแหน่ง แตถ่้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
           9.1.1  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือ ท าสัญญาจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่ได้ก าหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนด เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน     
                             9.2.2 ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติ งานในต าแห น่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ ตาม
ก าหนดเวลา 

9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องท าสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก าหนด 
 
        /9.3 ในกรณี... 
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9.3 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าต าแหน่งที่ว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างใน

ต าแหน่งเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อ      
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 

        อนึ่ง  หากปรากฏว่า การด าเนินการ สรรหาและเลือกสรร  มีการทุจริต หรือด าเนินการ
ผิดพลาด อันอาจท าให้เกิ ดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้สมัครสอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โต้แย้งหรือคัดค้าน 
ภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ .ศ.๒๕๓๙  ทั้งนี้ ผู้ใด
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ ต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่ โทร ๐-๗๕๖๐-๐๒๙๘  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9 

 

                                                                 
 

                                   (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง) 
                                    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทน 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
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                 ภาคผนวก ก. 
 

รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการจ้าง  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

เป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
ลงวันที่    ๑๒    เมษายน 2559 

………………………………………… 
๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครู จ านวน 15 วิชาเอก 20 อัตรา ดังนี้  
๑. วิชาเอกคณิตศาสตร์    จ านวน 3 อัตรา  

      ๒. วิชาเอกเคมี    จ านวน ๑ อัตรา  
  3. วิชาเอกชีววิทยา   จ านวน 1 อัตรา 
  4. วิชาเอกฟิสิกส์    จ านวน 2 อัตรา 
  5. วิชาเอกสังคมศึกษา   จ านวน 1 อัตรา 
  6. วิชาเอกประวัติศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 
  7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน 2 อัตรา 
      8. วิชาเอกภาษาจีน    จ านวน 2 อัตรา  
      9. วิชาเอกภาษาไทย    จ านวน ๑ อัตรา  
  10. วิชาเอกนาฏศิลป์   จ านวน 1 อัตรา 
  11. วิชาเอกดนตรีไทย   จ านวน 1 อัตรา 
  12. วิชาเอกศิลปศึกษา หรือทัศนศิลป์ จ านวน 1 อัตรา 
  13. วิชาเอกดนตรีสากล   จ านวน 1 อัตรา 
  14. วิชาเอกพลศึกษา   จ านวน 1 อัตรา 
  15. วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  จ านวน 1 อัตรา 
 

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ระยะเวลาการจ้าง 
  ๒.๑ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู  
        ๒.๑.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ 
             ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
        ๒.๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
              ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนโดยส าคัญ 
            ๒ ) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่           
พึงประสงค ์
            ๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
            ๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
            ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
             ๒.๑.3 ระยะเวลาการจ้าง 
                                    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก าหนด โดยระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง
ครั้งแรกไม่เกิน ๔ ปี และอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปอีก คราวละไม่เกิน ๔ ปี หากมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
 

******************************************************* 
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               ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต าแหน่งผู้ช่วยครู  

 
ต าแหน่ง คุณวุฒ/ิกลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก รหัส

สาขาวิชา 
ผู้ช่วยครู ๑. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์              

๑.๑ คณิตศาสตร ์                            
๑.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     
๑.๕ คณิตสาสตร์ประยุกต ์                              
๑.๗ สถิต ิ                                            
๑.9 สถิติประยุกต์                                   
๑.๑1 สถิติคณิตศาสตร ์

 
 
๑.๒ การสอนคณิตศาสตร์                          
๑.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา                              
๑.๖ การศึกษาคณิตศาสตร ์                         
๑.8 สถิติศาสตร ์                                               
๑.๑0 คณิตศาสตร์สถิต ิ 
 

๐๑ 
 

ผู้ช่วยครู ๒. กลุ่มวิชาเคม ี                        
2.1 เคม ี                                             
๒.3 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา               
๒.5 เคมีเทคนิค                                     
๒.7 อินทรีเคม ี
2.9 วิศวกรรมเคม ี

 
๒.๒ การสอนเคมี                                      
๒.4 เคมีศึกษา                                         
2.6 เคมีทั่วไป 
2.8 เคมีวิศวกรรม 

 

๐๒ 

ผู้ช่วยครู ๓. กลุ่มชีววิทยา 
3.1 ชีววิทยา               
3.3 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา   
3.5 ชีววิทยาทั่วไป  
3.7 การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
3.9 จุลชีวิทยา  

 
3.2 การสอนชีววิทยา  
3.4 ชีววิทยาประยุกต ์
3.6 ชีวเคมี 
5.8 วิทยาศาสตรชี์วภาพ      
                                         

๐๓ 

ผู้ช่วยครู ๔. กลุ่มวิชาฟิสิกส ์                     
4.1 ฟิสิกส์  
4.3 ฟิสิกส์ประยุกต์  
4.5 วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส)์ 

 
4..2 การสอนฟิสิกส ์
4.4 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 

๐๔ 

ผู้ช่วยครู 5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  
5.1 สังคมศึกษา            
5.3 วิชาเอกสังคมศึกษา 
5.5 การสอนสังคมศึกษา 
5.7 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
5.9 สังคมศาสตร์การพัฒนา  
5.11 มานุษยวิทยา 
5.13 วัฒนธรรมศึกษา 
 

 
5.2 สังคมวิทยา 
5.4 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
5.6 สังคมศาสตร ์
5.8 การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ 
      วัฒนธรรม 
5.10 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
5.12 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
5.14 วัฒนธรรมศาสตร ์

05 
 

ผู้ช่วยครู 6. กลุ่มวิชาประวัติศาสตร ์
6.1 ประวัติศาสตร ์ 
 

 
6.2 ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

06 
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ต าแหน่ง คุณวุฒ/ิกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก รหัส
สาขาวิชา 

ผู้ช่วยครู 7. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
7.1 ภาษาอังกฤษ 
7.3 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
7.5 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
3.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3.9 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
3.11 ภาษาอังกฤษช้ันสูง 
3.13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสากล 
3.15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อธุรกิจ 

 
7.2 การสอนภาษาอังกฤษ 
3.4 ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
3.6 การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบตา่งประเทศ 
3.8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.10 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
3.12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อนานาชาต ิ
3.14 การสอนภาษาอังกฤษเป็น  
        ภาษาต่างประเทศ 

07 

ผู้ช่วยครู 8. กลุ่มวิชาภาษาจีน 
8.๑ ภาษาจีน      
8.3 การสอนภาษาจีน  
8.5 ภาษาจีนธุรกิจ    

 
8.2 ภาษาจีนกลาง 
8.4 จีนศึกษา 

 
08 

ผู้ช่วยครู 9. กลุ่มวิชาภาษาไทย 
9.1 ภาษาไทย 
9.3 ภาษาและวัฒนธรรม 
9.5 วรรณคดีไทย 
9.7 วิธีการสอนภาษาไทย 
9.9 ไทยคดีศึกษา 

 
9.2 การสอนภาษาไทย 
9.4 ภาษาและวรรณคดีไทย 
9.6 การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา 
9.8 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
9.10 ไทยศึกษา 

 
 

09 

ผู้ช่วยครู 10. กลุ่มวิชานาฏศิลป ์
10.1 นาฏศิลป ์
10.3 นาฏศิลป์ศึกษา 
10.5 นาฏยศิลป ์ 
10.7 นาฏยศิลป์ศึกษา 
10.9 นาฏศิลป์ไทย  
10.11นาฏศิลป์สากล 
10.13 นาฏยศาสตร ์ 

 
10.2 นาฏศิลป์และการละคร 
10.4 นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
10.6 นาฏศิลป์สากลศึกษา 
 10.8 นาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
10.10 นาฏศิลป์สากลศึกษา  
10.12 นาฎดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 
 10.14 นาฏศิลป์ท่ัวไป 

 
 
 

10 

ผู้ช่วยครู 11. กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
 11.๑ ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
 11.๓ ดุริยางค์ไทย 

11.๒ ดนตรีไทย  
11 

ผู้ช่วยครู 12. กลุ่มวิชาศิลปศึกษาหรือทัศนศิลป ์
12.1 ศิลปะ  
12.3 ศิลปกรรมหรือศลิปกรรมศกึษา 
12.5 ศิลปะไทย 
12.7 ประยุกต์ศลิปศึกษา  
12.9 จิตรกรรม 

 
12.2 ศิลปศึกษา 
12.4 จิตรกรรมไทย 
12.6 จิตรกรรมสากล  
12.8 ประติมากรรม  
12.10 ประติมากรรมสากล 

 
 

12 

ผู้ช่วยครู 13. กลุ่มวิชาดนตรีสากล 
13.1 การสอนดุริยางคศิลป์และ นาฎศิลป ์ 
13.3 การสอนดุริยางคศึกษา 
13.5 คีตศิลป ์ 
13.7 ดนตร ี 
13.9 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
13.11 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  
13.15 ดนตรีศึกษา  
 

 
13.2 ดนตรีสากล  
13.4 ดุริยศิลป ์ 
13.6 ดุริยางค์ไทย 
13.8 ดุริยางคศาสตร ์
13.10 ดุริยางค์ศิลป ์ 
13.12 ดุริยางค์สากล  
13.14 ศิลปศึกษาแขนงวิชาดนตรีศึกษา 

 
 
 

13 
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ต าแหน่ง คุณวุฒ/ิกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก รหัส

สาขาวิชา 
ผู้ช่วยคร ู 14. กลุ่มวิชาพลศึกษา 

14.1 พลศึกษา 
14.3 การฝึกและการจัดการกีฬา 
14.5วิทยาศาสตร์กีฬาและการเป็นผู้ฝึกกีฬา  
 

 
14.2วิทยาศาสตร์การกีฬา  
14.4 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
14.6 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 

 
14 

ผู้ช่วยคร ู 15. กลุ่มวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
15.1 จิตวิทยาการศึกษา  
15.3 การแนะแนวหรือการแนะแนวการ 
        ศึกษา  
15.5 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

 
15.2 การให้ค าปรึกษาและการแนะแนว 
15.4 จิตวิทยาและการแนะแนว 
 

 
15 

 
 อนึ่ง วิชาเอกให้รวมถึงคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชาเอกท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในกลุ่มวิชาหรือทางดังกล่าวซึ่ง 
ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็นคุณวุฒิสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยครู กรณีคุณวุฒิไม่ได้ระบุสาขาวิชาเอก
ที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้นับจ านวน หน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม 
Transcript ทั้งหมด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ๑. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษา
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ    
ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ แต่ละเนื้อหาวิชาที่ศึกษาตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒ จะต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่าเกรด C 

 
 

*************************************************** 
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     ภาคผนวก ค. 
 

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต าแหน่งผู้ช่วยครู 

---------------------------------------- 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 หลักสูตรและวิธีการสอบ แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ 
 ๑. ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก) 
 ๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
 ๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

๑. ภาคความรอบรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (๒๕ คะแนน) 
   ๑.๑.๑ สรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว 
   ๑.๑.๒ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม 
   ๑.๑.๓ แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน 
   ๑.๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอ่ืนซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใด 
                                        อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
   ๑.๑.๕ ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
  ๑.๒. วิชาภาษาไทย (๒๕ คะแนน) 
   ๑.๒.๑ ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้นๆ  
                                        หรือบทความ 
   ๑.๒.๒ พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยค 
                                        หรือข้อความสั้น ๆ  
   ๑.๒.๓ ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
  ๑.๓. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (๕๐ คะแนน) 
   ๑.๓.๑ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๓.๒ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๓.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  
                                            และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๑.๓.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
                                            พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑.๓.๕ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๓.๖ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑.๓.๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
         และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

          /๒. ภาค... 
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-๒- 
 
 

๒. ภาคความรอบรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (๑๐๐ คะแนน) 
  ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย ในภาคความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๕๐ คะแนน) 
   ๒.๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
   ๒.๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
            เป็นส าคัญ 
   ๒.๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
    ๒.๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน 
   ๒.๑.๕ การบริหารการจัดชั้นเรียน 
   ๒.๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
   ๒.๑.๗ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๒.๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

  ๒.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๕๐ คะแนน) 
              ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาเอก 

๓. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) (๑๐๐ คะแนน) 
  ประเมินบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสมโดย
ประเมินจาก  

  3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  3.2 การประกอบคุณความดี 
  3.3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
  3.4 เจตคติและอุดมการณ์ 
  3.5 การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  โดยให้ผู้สอบแข่งขัน จัดท า Protfolio จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A 4 จ านวน 3 ชุด 
น ามาเสนอคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  
   1. ประวัติส่วนตัว  
   2. ประวัติการศึกษา 
   3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 
   
    
 
    

************************************************* 
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