
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
*************************** 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ    
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยครู จ านวน  8 วิชาเอก 8 อัตรา ดังนี้ 

(1)  วิชาเอกปฐมวัย จ านวน   1   อัตรา 
(2)  วิชาเอกประถมศึกษา จ านวน   1   อัตรา 
(3)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน   1   อัตรา 
(4)  วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน   1   อัตรา 
(5)  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน   1   อัตรา 
(6)  วิชาเอกนาฏศิลป์ จ านวน   1   อัตรา 
(7)  วิชาเอกพลศึกษา จ านวน   1   อัตรา 
(8)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน   1   อัตรา 

2. รายละเอียดต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการ
จ้างและอัตราค่าตอบแทน 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

3.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี    
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

/ (5) ไม่เปน็... 
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(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน 
รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น        

3.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
-  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก ก.) 

4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วยต าบลแพรกษา ชั้น 2 อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 – 18  ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถาม
รายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์  www.preaksa-sao.go.th  

5.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน       

ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป (เขียนชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่จะสมัครหลังรูปให้เรียบร้อย) 
5.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนด        

โรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   

5.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) เช่น ส าเนาใบปริญญาบัตร และส าเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย จ านวนอย่างละ 1 ชุด 

  5.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  จ านวน 1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 

5.7 เอกสารอ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล , ใบทหารกองเกิน (สค.9) ฯลฯ 
ทั้งนี้ส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และให้ผู้สมัครเขียนค า

รับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ ยกเว้นใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการท างานใช้ฉบับจริง 

6.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
-  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ 100.- บาท และเมื่อผู้สมัครเสีย

ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 

/7.  เงื่อนไข...... 
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7. เงื่อนไขในการสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบ
พบเม่ือใดให้ถือว่า การรับสมัครและการรับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

8.  หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะด าเนินการเลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์ ตามหลักสูตรดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ข) 
ก.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ข.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

9. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ 
การเลือกสรร 

องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และประกาศ วันเวลา 
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 และทางเว็บไซต์ www.preaksa-
sao.go.th 

ส าหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศเม่ือ
ผู้สมัครสอบได้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ ในข้อ 8 ของประกาศรับสมัครนี้ 

๑0. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผ่านการเลือกสรรได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

๑1. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทางเว็บไซต์ 

www.preaksa-sao.go.th โดยเรียงตามล าดับทีจ่ากผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีทีมี่
ผู้สอบไดค้ะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลข
ประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า 
 

 
 

/12. การข้ึน.... 
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12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่

วันที่ประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑3. การบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๑4. เงื่อนไขการจ้าง 

  - การจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรปราการก่อนจึงจะด าเนินการจัดจ้างได้  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ.2561 
 
 
 

(นายอิม   แพหมอ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลแพรกษา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  1  ตุลาคม  2561 

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

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

1. ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยครู 

1.1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน

ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) 
4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
  6.  ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.3. ระยะเวลาการจ้าง 
ระยะเวลาการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่เกินคราวละ 4 ปี  ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
 
 

*************************************** 
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บัญชีต าแหน่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
 

ที ่ ต าแหน่งที่เปิดรับ จ านวน 
คุณวุฒิการศึกษา 

ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน 

 
1. ผู้ช่วยคร ู

 (วิชาเอกปฐมวัย) 
1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. อนุบาล 
2. อนุบาลศึกษา 
3. การอนุบาลศึกษา 
4. ปฐมวัยศึกษา 
5. การปฐมวัยศึกษา  
6. การปฐมวัย 
7. การศึกษาปฐมวัย 
8. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  
ข้อ 1 – 7 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 

 2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 

 3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

2. ผู้ช่วยครู  
(วิชาเอกประถมศึกษา) 

1 ต าแหน่ง  ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. ภาษาไทย 
2. การสอนภาษาไทย 
3. วิธีสอนภาษาไทย 
4. ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
5. ภาษาและวรรณคดีไทย 
6. วรรณคดีไทย 
7. ภาษาไทยศึกษา 
8. ไทยศึกษา 
9. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
10.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
11. ภาษาไทยและการสื่อสาร 
12. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 
– 11 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
 2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 
3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

3. ผู้ช่วยครู  
(วิชาเอกวิทยาศาสตร์) 

1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. วิทยาศาสตร์ 
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
3. การสอนวิทยาศาสตร์ 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
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ที ่ ต าแหน่งที่เปิดรับ จ านวน 
คุณวุฒิการศึกษา 

ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน 

 
   4. วิทยาศาสตร์ศึกษา 

5. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ 
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ 
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม 
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 
13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  
ข้อ 1-15  

2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 

3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยคร ู
 (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 

1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. คณิตศาสตร์ 
2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
3. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
4. สถิติ 
5. สถิติประยุกต์ 
6. การสอนคณิตศาสตร์ 
7. สถิติคณิตศาสตร์ 
8. คณิตศาสตร์สถิติ 
9. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ 
10. คณิตศาสตร์ศึกษา 
11. การศึกษาคณิตศาสตร์ 
12. สถิติศาสตร์ 
13. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
14. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
15. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก  
ข้อ 1 – 14 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
 2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 

3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

5. 
 

ผู้ช่วยคร ู
 (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 

1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. คอมพิวเตอร์ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
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ที ่ ต าแหน่งที่เปิดรับ จ านวน 
คุณวุฒิการศึกษา 

ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน 

 
   4. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
6. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
9. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
12. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
13. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
14. ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
15. ระบบสารสนเทศ 
16. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
17. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
19. คอมพิวเตอร์และสถิติ 
20. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
22. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-21 

 2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 

3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

6. ผู้ช่วยคร ู
 (วิชาเอกนาฏศิลป์) 

1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. นาฏศิลป์ 
2. นาฏศิลป์ศึกษา 
3. นาฏยศิลป์ 
4. นาฏศิลป์ไทย 
5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
6. นาฏศิลป์สากล 
7. นาฏศิลป์สากลศึกษา 
8. นาฏศาสตร์ 
9. นาฏยศาสตร์ 
10. นาฏศิลป์และการละคร 
11. การสอนนาฏยสังคีต 
12. การละคร 
13. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 
– 12 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 
3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 
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ที ่ ต าแหน่งที่เปิดรับ จ านวน 
คุณวุฒิการศึกษา 

ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
อัตราค่าตอบแทน 

 
7. ผู้ช่วยครู  

(วิชาเอกพลศึกษา) 
1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน

สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. พลศึกษา 
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
3. การฝึกและการจัดการกีฬา 
4. วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและ 
การจัดการกีฬา) 
5. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการ
กีฬา 
6. พลานามัย 
7. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
9. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่ง 
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-8 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 

2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 

3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

8. ผู้ช่วยครู  
(วิชาเอกอังกฤษ) 

1 ต าแหน่ง ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเอก/ทาง 
1. ภาษาอังกฤษ 
2. การสอนภาษาอังกฤษ 
3. วรรณคดีอังกฤษ 
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
12. อังกฤษธุรกิจ 
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ 
(อังกฤษ) 
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง 
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

1. 15,000.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี 
2. 15,800.- บาท 
ส าหรับวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี 

3. 15,800 บาท 
ส าหรับวุฒิประกาศ- 
นียบัตรบัณฑิตที่มี 
หลักสูตรการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อ 
จากวุฒิปริญญาตรี  
(หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรง 
ตามสาขาวิชาเอก/ทาง 

 
 

ภาคผนวก ข. 



หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา) 

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

  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
  โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีทั้ง 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ใน
ประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการ
สอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  1.2 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 

     เพ่ิมเติม 
  1.3 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

     ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  1.6 ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.7 ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจละ   
สังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้น 

  1.8 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์การสรุปเหตุผล 
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  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่
สมัครโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย จ านวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 

ที่ ต าแหน่งที่สมัคร ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

1. ผู้ช่วยคร ู(ทุกวิชาเอก) 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ เรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. จิตวิทยาการศึกษา 
4. การพัฒนาผู้เรียน 
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
6. การวิจัยทางการศึกษา 
7. สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
8. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
9. ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความ
เป็นครู 
10. มาตรฐานด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ 
11. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอกแต่ละสาขาวิชาเอก 

 
  3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 
ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร 
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