ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
--------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตําแหน่งครูผู้ช่วย อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 15
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุน
การสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัด สถานศึกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 และมติคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
จึงประกาศรับ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ตําแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 5 กลุ่มวิชา 8 อัตรา ดังนี้
1.1 วิชาเอกภาษาไทย
จํานวน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์
จํานวน 1 อัตรา
1.3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์
จํานวน 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกสังคมศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
1.5 วิชาเอกพลศึกษา
จํานวน 4 อัตรา
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเบื้ อ งต้ น ตามข้ อ 6
แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
เรื่อ ง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลขององค์ การบริห ารส่ว นจังหวัด และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
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(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกําหนด ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคในระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ ให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดต้องมีคุณ วุฒิ ป ริญ ญาตรีที่ระบุว่าวิช านั้น เป็น กลุ่มวิช า หรือ
สาขาวิชา รายละเอียดตามเอกสาร ข. แนบท้ายประกาศนี้
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(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่
เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้
ชัดเจนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๓. อัตราเงินเดือนที่ได้รับ
ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน 5 สาขาเอกวิชา 8 อัตรา
3.1 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 15,050.- บาท
3.2 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 15,800.- บาท
3.3 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 15,800.- บาท
3.4 ตําแหน่ง ครูผู้ชว่ ย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 17,690.- บาท
๔. การรับสมัครสอบแข่งขัน
4.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบแข่ ง ขั น สมั ค รด้ ว ยตนเองทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซด์ http:// www. songkhlapao.go.th
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะออก
เลขชําระเงินและแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินได้หรือบันทึกข้อมูล
ไม่ได้ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร
ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
(4) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินได้เฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาทําการของ
ธนาคาร การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว
(5) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากปิดรับสมัครสอบจะออกเลข
ประจําตัวสอบให้โดยเรียงตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ
(6) ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว สามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบรูณ์
ถูกต้องแล้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่ http://www. songkhlapao.go.th เพื่อ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิโดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนพร้อมกับพิมพ์ใบสมัครที่ระบุ
เลขประจําตัวสอบให้แล้ว (เลขประจําตัวสอบจะระบุในใบสมัครสอบ โดยจะออกเลขให้หลังจากมีการชําระเงิน
เรียบร้อยแล้ว) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียนสําหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจําตัวสอบให้นําหลักฐานการ
ชําระเงินติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ในวันและ
เวลาราชการ
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- 44.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันคนละ 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตคนละ 30 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.3 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ซึ่ง
ถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนํามาแสดงในวันสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) จํานวน 1 ฉบับ และใน
วันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) จํานวน 1 ฉบับ (รูปถ่ายที่ติดในใบสมัครทั้ง 2 ฉบับ ต้องเป็นรูปถ่าย
ครั้งเดียวกัน)
5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มวิชาเอกเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของ
ผู้มี สิท ธิส มัค รสอบในข้อ 2.2 และต้อ งเป็ น ผู้มี วุฒิ ก ารศึ กษาตรงตามตํ าแหน่ งที่ ส มั ครสอบ โดยต้อ งเป็ น ผู้สํ าเร็จ
การศึ กษาและได้รับ อนุ มั ติจ ากผู้มี อํา นาจอนุ มั ติข องสถานศึก ษานั้น ภายในวัน ปิ ด รับ สมั ค รสอบ ทั้ งนี้ การสํ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ การสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2551 ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137
5.4 ผูส้ มัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า และหรือเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนีม้ าตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง (ภาค ข.) ณ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สงขลา และทางเว็ ป ไซด์
http://songkhlapao.go.th หัวข้อ “รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก. ภาค ข.” ก่อนวันสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 10 วัน
ทําการ
6.2 ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา และทางเว็ปไซด์ http://songkhlapao.go.th ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ สําหรับรายชื่อ
ผู้มีสิท ธิเข้า สอบภาคความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ง (ภาค ค.) จะประกาศเมื่อ ผู้ส มั ครสอบได้ส อบผ่ านภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ใน ข้อ 9 ของ
ประกาศรับสมัครนี้
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7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี 3 ภาค รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
8. หลักฐานทีต่ ้องยื่นในวันสอบ
8.1 วันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง (ภาค ข.) ต้องนําหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ หากไม่
นําเข้ามาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
(2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ
8.2 วัน สอบภาคความเหมาะสมกับ ตํ า แหน่ ง (ภาค ค.) เฉพาะผู้มี สิท ธิเข้ าสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ต้องยื่นหลักฐานต่อไปนี้
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวม
แว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย จํานวน 1 ฉบับ
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ จํานวน 1 ฉบับ
(3) สํ า เนาใบปริ ญ ญาบั ต ร และสํ า เนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่
2557 จํานวนอย่างละ
2 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
(4) สํ า เนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครู หรือใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติก ารสอน หรือ หนั งสื อ
อนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ (ต้องไม่หมดอายุ) จํานวน 2 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สําหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2545 ประกาศคณะกรรมการกลาง
พนั กงานเทศบาล เรื่อง กําหนดโรคที่ เป็ น ลักษณะต้องห้ ามเบื้ องต้น สํา หรับ พนักงานเทศบาล ลงวัน ที่ 7
พฤศจิก ายน 2545 ประกาศคณะกรรมการกลางพนั กงานส่ว นตํ า บล เรื่อ ง กํา หนดโรคที่ เป็ น ลัก ษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้นสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้องรัง
สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อวันที่
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
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9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) แต่ละ
ภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งชันได้
10.1 การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ส อบแข่ งขั น ได้ จะจัด เรีย งลํา ดั บ ที่ จ ากผู้ ส อบได้ค ะแนนรวมสู งลงมา
ตามลํา ดับ ในกรณี ที่ มี ผู้ส อบได้ คะแนนรวมเท่ า กัน ให้ ผู้ ส อบได้ค ะแนนภาคความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ ง (ภาค ค)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลข
ประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
10.2 บัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันวันประกาศขึ้นบัญ ชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่
ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กําหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ
หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
11. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน ไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่น
ใช้ บั ญ ชี เพื่ อ บรรจุ แ ต่ งตั้ ง ได้ เมื่ อ บรรจุ แ ต่ งตั้ ง ครบตามจํ า นวนอั ต ราที่ ว่ า งแล้ ว หากภายหลั งมี ตํ า แหน่ ง ว่ า งเพิ่ ม
อาจแต่ ง ตั้ งผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ที่ อ ยู่ ในลํ า ดั บ ถั ด ไป ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ได้ แต่ ต้ อ งบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เรี ย งตามลํ า ดั บ ที่
ที่สอบแข่งขันได้
(2) การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริห ารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก โดยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคุคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวด พ.ศ.2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 ผู้นั้น
จะต้องดํารงตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นและเพื่อประโยชน์
ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากําหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ดํารงตําแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอย่างน้อย 2 ปี จึงจะพิจารณาการขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่น
(3) องค์การบริห ารส่วนจังหวัด สงขลา จะไม่รับ โอนผู้ส อบแข่งขัน ได้ที่ เป็น ข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
12. การยกเลิกการชึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
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(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผสู้ อบ
แข่งขันได้กําหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน
นับตั้งแต่วันทีท่ ที่ ําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนแต่
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสงขลาไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่รับ โอน และผู้นั้น ไม่ป ระสงค์จ ะ
รับการบรรจุ
(4) ผูน้ ั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีผู้นั้น ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลําดับแรกที่จะบรรจุเมื่อผู้นั้นออกจาก
ราชการทหาร โดยไม่มีความเสีย หายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตําแหน่งที่สอบได้และบัญ ชีนั้นยังไม่ยกเลิก
ให้บรรจุผู้นั้นเป็นลําดับแรกในการบรรจุครั้งต่อไปในตําแหน่งที่ว่าง
อนึ่ง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่ามีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้ง และหากปรากฏว่าการดําเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริต หรือดําเนินการผิดพลาด อันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้ผู้ดําเนินการสอบแข่งขันพิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ภาคผนวก ก
รายละเอียดหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (100 คะแนน)
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกในความรู้ทั่วไป ดังต่อไปนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (25 คะแนน)
(1) สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม
(3) แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
(4) ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่นซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
1.2 วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)
(1) ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
(2) พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
(3) ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
(1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ
(2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
(4) วินัย การรักษาวินัย
(5) ระเบียบว่าด้วยการลา
(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด้านการพัฒนาการศึกษา
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
(5) ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
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-22. ภาคความรูค้ วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน)
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกในความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)
(1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(2) การจัดการเรียนรู้
(3) จิตวิทยาและการแนะแนว
(4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
(6) การวิจัยทางการศึกษา
(7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.2 ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (100 คะแนน)
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
3.1 ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (50 คะแนน)
ให้ผู้ที่เข้าสอบ ภาค ค. ทุกคนจัดทํารายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ประวัติส่วนตัว
(2) ประวัติทางการศึกษา
(3) ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
3.2 การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
ประเมินบุคคลจากการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
(1) ท่วงที วาจา
(2) อุปนิสัย
(3) อารมณ์
(4) ทัศนคติ
(5) จริยธรรมและคุณธรรม
(6) ปฏิภาณไหวพริบ
(7) ความคิดสร้างสรรค์
(8) บุคลิกภาพ

ภาคผนวก ข
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจํานวนตําแหน่งที่รับสมัคร เพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
1. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
รหัสวิชา 0
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษไทย
(3) วิธีการสอนภาษาไทย
(4) การสอนภาษาไทย
(5) ไทยศึกษา
(6) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(7) วรรณคดีไทย
(8) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(9) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(10) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1

2. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
รหัสวิชา 0
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(3) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(4) สถิติ
(5) สถิติศาสตร์
(6) การสอนคณิตศาสตร์
(7) คณิตศาสตร์ศึกษา
(8) การศึกษาคณิตศาสตร์
(9) สถิติคณิตศาสตร์
(10) สถิติประยุกต์
(11) คณิตศาสตร์สถิติ
(12) คณิตศาสตร์-เคมี
(13) คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
(14) คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
(15) คณิตศาสตร์เศรษฐมิติ
(16) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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/ 2.กลุ่มวิชา...

-23. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
รหัสวิชา 0
(1) วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(2) การสอนวิทยาศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(4) วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(5) วิทยาศาสตร์ชวี ภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(6) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(7) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(8) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(9) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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4. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
รหัสวิชา 0
(1) สังคมศึกษา
(2) การสอนสังคมศึกษา
(3) การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
(4) สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
(5) ไทยคดีศึกษา
(6) ไทยศึกษา
(7) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(8) ประวัติศาสตร์
(9) การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(10) ภูมิศาสตร์
(11) วัฒนธรรมศึกษา
(12) การพัฒนาชุมชน
(13) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกสังคมศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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5. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก พลศึกษา จํานวน 4 อัตรา
รหัสวิชา 0
(1) พลศึกษา
(2) การสอนพลศึกษา
(3) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
(4) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(5) การฝึกและการจัดการกีฬา
(6) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกสอนกีฬา)
(7) วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬา
(8) การจัดการกีฬา
(9) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกพลศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตําแหน่งครูผู้ช่วย)
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติห น้ าที่ เกี่ ย วกับ การจัด การเรีย นการสอน การส่งเสริมการเรีย นรู้ พั ฒ นาผู้เรีย นปฏิบั ติ งานทาง
วิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

