ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ด้วย องค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 106 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 หนังสือสานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว. 103 ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2550 เรื่อง ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ลงวั น ที่ 4 กั น ยายน 2549
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน
จั งหวัด มี มติ เห็ น ชอบให้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด นามาตรฐาน หลั กเกณฑ์ และวิธี การบริห ารงานบุ คคล
พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาใช้กับการบริห ารงานบุคคลข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2555
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดชัยภูมิ (ก.จ.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
รายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตาแหน่งครูผู้ช่วย จานวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 106 อัตรา ดังนี้
(1) สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน 24
(2) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 13
(3) สาขาวิชาเอกภาษาจีน
จานวน 2
(4) สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
จานวน 1
(5) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จานวน 6
(6) สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
จานวน 2
(7) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
จานวน 6
(8) สาขาวิชาเอกดนตรีไทย
จานวน 1
(9) สาขาวิชาเอกฟิสิกส์
จานวน 7
(10) สาขาวิชาเอกเคมี
จานวน 5
(11) สาขาวิชาเอกแนะแนว
จานวน 1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
/(12)...

-2(12) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
(13) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
(14) สาขาวิชาเอกชีววิทยา
(15) สาขาวิชาเอกคหกรรม
(16) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
(17) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
(18) สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์
(19) สาขาวิชาเอกพลศึกษา
(20) สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

20
3
3
2
1
4
3
1
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
2.1 ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงิน เดือนอันดับ
ครูผู้ช่วยขั้น 15,050.- บาท
2.2 ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 15,800.- บาท
2.3 ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า
1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 15,800.- บาท
2.4 ตาแหน่ ง ครูผู้ ช่ว ย ผู้ มีวุฒิ ปริญญาตรี หลั กสู ตร 6 ปี ได้ รับอัตราเงิ นเดือนอันดั บ
ครูผู้ช่วยขั้น 17,690.- บาท
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศกาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(6)ไม่เป็น...

-3(6) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง ให้ พั ก ราชการหรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น
ตามมาตรฐานทั่ว ไป หรื อหลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความ ผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่ว ไป หรื อ หลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ าราชการองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ส าหรั บ พระภิ ก ษุส งฆ์ หรื อ สามเณร ไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ครสอบหรื อ เข้ า สอบแข่ งขั น ตามนั ย
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความใน
ข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการ
อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ป ริ ญ ญาตรี แ ล้ ว ว่ า เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอยู่ ก่ อ น หรื อ ไม่ ห ลั ง วั น ที่ เ ปิ ด รั บ สมั ค ร
สอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสาเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้น
เป็ น ทางกลุ่ ม วิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าตามรายละเอี ย ดต าแหน่ ง คุ ณ วุ ฒิ ก ลุ่ ม วิ ช า หรื อ ทางกลุ่ ม วิ ช า หรื อ กลุ่ ม วิ ช าที่
สอบแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสาร ข. แนบท้ายประกาศนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลัง
วันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชี พครูต้องมีอายุ
ใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
4. วิธีการสมัครสอบแข่งขัน
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com
/(2)...

-4(2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะออกเลขชาระเงิน
และแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร บันทึกในสื่อ
บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้
(4) นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ภายในเวลาทาการของธนาคารการ
รับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
(5) ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หลังจากการปิดรับสมัครสอบจะออกเลขประจาตัว
สอบให้โดยเรียงตามลาดับการชาระค่าธรรมเนียมการสอบ
(6) ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วได้
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปดูที่ www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com
เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ โดยใช้ปุ่มพิมพ์ใบสมัคร กรอกหมายเลขประจาตัวประชาชน พร้อมกับพิมพ์ใบ
สมัครที่ระบุเลขประจาตัวสอบให้แล้ว (เลขประจาตัวสอบจะระบุในใบสมัครสอบ โดยจะออกเลขให้หลังจากมีการ
ชาระเงินเรียบร้อยแล้ว) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบข้อเขียน สาหรับผู้สมัครที่ไม่มีเลขประจาตัวสอบให้นา
หลักฐานการชาระเงิน ติดต่อที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม
2557 ในวันและเวลาราชการ
4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสอบ
300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต
30 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ ากรณีใดๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
4.3 ใบสมัครที่พิมพ์จ ากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้ วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนามายื่นในวันสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) จานวน 1 ฉบับ และวันสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) จานวน 1 ฉบับ (รูปถ่ายที่ติดในใบสมัครทั้ง 2 ฉบับ ต้องเป็นรูปถ่ายครั้ง
เดียวกัน)
5. เงื่อนไขการรับสมัครสอบแข่งขัน
5.1 ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มวิชาเอก เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 3.2
และต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ของสถานศึกษานั้นภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
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-55.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หากผู้สมัคร
จงใจกรอกข้ อมู ล อัน เป็ น เท็จ อาจมีความผิ ด ฐานแจ้ง ความเท็จ ต่อ เจ้ าพนั กงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้ สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือ
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็ นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันได้ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
ที่เว็บไซต์ www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com
6.2 สาหรับวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ณ องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดชั ย ภู มิ และทางเว็ บ ไซต์ www.chpao.org หรื อ http://chpao.thaijobjob.com ก่ อ นวั น
สอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
7. หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบแข่งขัน
7.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา
ซึ่งถ่ายไว้แล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน (ตามข้อ 4.3)
7.2 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ซึ่งปรากฏเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักชัดเจน
7.3 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลั กสู ตรและวิ ธีการสอบแข่ งขัน ปรากฏในรายละเอียดของหลั ก สู ตรและวิธีก ารสอบแข่งขั น
(รายละเอียดตามเอกสาร ก. แนบท้ายประกาศนี้)
9. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องสวมเสื้อยืดไม่มีปก
ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวม
รองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
10. หลักเกณฑ์การตัดสิน
10.1 ต้ อ งได้ รั บ คะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก)ในเอกสาร ก.ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60
10.2 ต้องได้รับคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในเอกสาร ก.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
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-610.3 ต้องได้รับคะแนนจากการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ในเอกสาร ก.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โดยต้ อ งน าคะแนนจากการสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน
11. หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
11.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบ (ตามข้อ 4.3)
11.2 สาเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่ งสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติของ
สถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ (รวม 2 ฉบับ) โดยยื่นฉบับภาษาไทย
11.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
11.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 1 ฉบับ
11.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
11.6 ใบรั บ รองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิกาหนด ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร
11.7 หนั ง สื อ รั บ รองจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รสอบที่ เ ป็ น พนั ก งานของรั ฐ หรื อ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบในตาแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตาแหน่งที่ตนดารงอยู่
ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตาแหน่งที่ตนดารงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นาหนังสือรับรองดังกล่าวมายื่นพร้อมหลักฐานการ
สมัครสอบอื่นถือว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีสอบแข่ง ขันได้
และผู้สมัครสอบจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
11.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรองผ่าน
การเกณฑ์ทหาร (ส.ด.8),(ส.ด. 9),(ส.ด.43) ถ้ามี
11.9 สาเนาใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
11.10 กรณีที่ผู้สมัครสอบมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) หากปรากฏว่าใน
วันสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนอาจจะไม่ได้รับการอนุญาต
ให้เข้าสอบ
12. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
12.1 องค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยจัดเรียงลาดับที่จาก
ผู้ส อบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ ส อบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ ผู้ ส อบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ
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-712.2 บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วั นประกาศขึ้นบั ญชี แต่ถ้ามี การ
สอบแข่ง ขัน อย่ า งเดีย วกัน นั้ น อี กและได้ขึ้ น บัญ ชีผู้ ส อบแข่ง ขันได้ใ หม่แ ล้ ว บัญ ชีผู้ ส อบแข่ง ขัน ได้ค รั้ง ก่อนเป็ น
อันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง หรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการ
เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายในอายุบัญชีที่กาหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมี
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิ ทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ผู้ นั้นจะต้องไป
รายงานตัวต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุแต่งตั้งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
13. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อมีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้กาหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกาหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่
วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ที่สอบได้
(4) ผู้ นั้ น ประสงค์ จ ะรั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โ ดยการโอนแต่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่รับโอนและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะไม่รับโอนผู้นั้น จึงไม่ประสงค์จะรับ
การบรรจุ
(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้ น ไว้ในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(3)เนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วย
การรับราชการทหารเมื่อออกจากการรับราชการทหาร โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการใน
ตาแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก ให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป
การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายตาม(3)ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเจ้าของบัญชีพิจารณา
เห็นว่ามีเหตุจาเป็นอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมในลาดับสุดท้ายเพื่อบรรจุแต่งตั้งต่อไปก็ได้
14. เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
14.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น เมื่อบรรจุและแต่งตั้งครบตามลาดับจานวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลัง
ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลาดับถัดไปให้ดารงตาแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้ง
เรียงตามลาดับที่ ที่สอบแข่งขันได้ และไม่อนุญาตให้องค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีสอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้
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-814.2 การบรรจุ แต่งตั้งผู้ สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้ สอบแข่งขันนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21
สิงหาคม 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556 เพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ กาหนดเงื่อนไขให้บุคคลที่สอบแข่งขัน ได้นั้น ต้องดารงตาแหน่งในสถานศึกษาสั งกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอย่างน้อย 5 ปี จึงจะขอโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้ รวมถึงการขอโอนไป
กรณีสอบแข่งขันได้เว้นแต่ลาออกจากราชการ
อนึ่ ง การบรรจุ แต่งตั้งผู้ ส อบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลั งว่ามีคุณสมบั ติ
ไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้ง และหากปรากฏว่าการดาเนินการสอบแข่งขัน มีการทุจริตหรือส่อ
ไปในทางทุจริต หรือดาเนินการผิดพลาด อั นอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันพิจารณา
แก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขัน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ
ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่า หลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่า
สามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้าง หรือทุจริตเพื่อให้สอบได้
โปรดแจ้ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข 0-4481-3583 ต่ อ 1901
มือถือหมายเลข 089-569-6667 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(นายมนตรี ชาลีเครือ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประธานกรรมการสอบแข่งขันฯ

เอกสาร ก.
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ตาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
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 โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
(2) พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ
(3) ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
(1) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
4) วินัย การรักษาวินัย
5) ระเบียบว่าด้วยการลา
(2) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านการพัฒนาการศึกษา
2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3) พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4) ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดอานาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
5) ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
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-22. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน)
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก ในความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)
(1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(2) การจัดการเรียนรู้
(3) จิตวิทยาและการแนะแนว
(4) การพัฒนาผู้เรียน
(5) การบริหารจัดการชั้นเรียน
(6) การวิจัยทางการศึกษา
(7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(8) การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.2 ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (100 คะแนน)
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
3.1 ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (50 คะแนน)
ให้ผู้ที่เข้าสอบ ภาค ค. ทุกคนจัดทาแฟ้มสะสมงานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) ประวัติส่วนตัว
(2) ประวัติทางการศึกษา
(3) ประวัติการทางาน (หนังสือรับรอง)
(4) เกียรติบัตรคุณงามความดี (เกียรติบัตร)
(5) 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

เอกสาร ข.
รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชาและจานวนตาแหน่งที่รับสมัคร เพื่อสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
1. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ภาษาไทย

รหัสวิชา

0 1

(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) วิธีสอนภาษาไทย
(4) ไทยศึกษา
(5) ภาษาและวรรณคดีไทย
(6) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(7) วรรณคดีไทย
(8) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(9) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 0 2
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษ
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(4) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(5) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(6) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(7) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(8) วรรณคดีอังกฤษ
(9) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(10) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(11) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/3…

-23. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ภาษาจีน

รหัสวิชา

0 3

(1) ภาษาจีนกลาง
(2) ภาษาจีน
(3) การสอนภาษาจีน
(4) การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
(5) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(6) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(จีน)
(7) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกภาษาจีน ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 4
4. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
รหัสวิชา
(1) ภาษาญี่ปุ่น
(2) การสอนภาษาญี่ปุ่น
(3) การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
(4) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)
(5) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 5
5. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัสวิชา
(1) วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(2) การสอนวิทยาศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(4) วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
(5) วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(6) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(7) วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
(8) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
(9) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 6
6. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
รหัสวิชา
(1) อุตสาหกรรม
(2) อุตสาหกรรมศิลป์
(3) อุตสาหกรรมศึกษา
(4) การสอนอุตสาหกรรมศิลป์
(5) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/7...

-37. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ดนตรีศึกษา
รหัสวิชา 0 7
(1) ดนตรี
(2) ดนตรีศึกษา
(3) ดุริยศิลป์
(4) ดุริยางค์ศาสตร์
(5) ดุริยางค์ไทย
(6) ดุริยางค์สากล
(7) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกดนตรีศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ดนตรีไทย
รหัสวิชา 0 8
(1) ดนตรีไทย
(2) ดุริยางค์ศาสตร์ (ดนตรีไทย)
(3) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกดนตรีไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ฟิสิกส์
รหัสวิชา
0 9
(1) ฟิสิกส์
(2) การสอนฟิสิกส์
(3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
(4) ฟิสิกส์ประยุกต์
(5) ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
(6) ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์
(7) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกฟิสิกส์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก เคมี
รหัสวิชา 1 0
(1) เคมี
(2) การสอนเคมี
(3) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
(4) เคมีศึกษา
(5) เคมีเทคนิค
(6) ชีวเคมี
(7) อินทรีย์เคมี
(8) วัสดุศาสตร์
(9) เคมีทั่วไป
(10) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกเคมี ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/11...

-411. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก แนะแนว

รหัสวิชา

1 1

(1) แนะแนว
(2) การแนะแนว
(3) จิตวิทยา
(4) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(5) จิตวิทยาสังคม
(6) จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
(7) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
(8) จิตวิทยาคลินิก
(9) การให้คาปรึกษาและการแนะแนว
(10) จิตวิทยาองค์กร
(11) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกแนะแนว ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คณิตศาสตร์

รหัสวิชา

1 2

(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. รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/13...

-513. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์
รหัสวิชา 1 3
(1) คอมพิวเตอร์
(2) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(4) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(5) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
(6) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(7) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(8) ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(9) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(10) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(11) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(12) ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(13) ระบบสารสนเทศ
(14) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ ระบบสารสนเทศการจัดการ
(15) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(16) วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(17) เทคโนโลยีการศึกษา
(18) สารสนเทศสานักงาน
(19) สารสนเทศศาสตร์
(20) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ชีววิทยา

รหัสวิชา

1 4

(1) ชีววิทยา
(2) การสอนชีววิทยา
(3) การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
(4) จุลชีววิทยา
(5) พันธุศาสตร์
(6) พฤกษศาสตร์
(7) สัตว์วิทยา
(8) ชีววิทยาทั่วไป
(9) ชีววิทยาประยุกต์
(10) สัตวศาสตร์
(11) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกชีววิทยา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/15…

-615. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก คหกรรม

รหัสวิชา

1 5

(1) คหกรรม
(2) คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
(3) คหกรรมศาสตร์
(4) คหกรรมศิลป์
(5) คหกรรมศาสตร์ศึกษา
(6) คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)
(7) อาหารและโภชนาการ
(8) คหกรรมศาสตร์ (อาหาร-ผ้า)
(9) คหกรรมทั่วไป
(10) โภชนาการชุมชน (อาหารโภชนา-ศิลปะประดิษฐ์)
(11) เทคโนโลยีอาหาร หรือ เทคโนโลยีการอาหาร
(12) วิทยาศาสตร์การอาหาร
(13) ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร
(14) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกคหกรรม ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก ศิลปศึกษา
รหัสวิชา 1 6
(1) ศิลปะ
(2) ศิลปศึกษา
(3) ศิลปะไทย
(4) ศิลปกรรม
(5) ศิลปกรรมศึกษา
(6) จิตรกรรมสากล
(7) จิตรกรรมไทย
(8) จิตรกรรม
(9) ประติมากรรม
(10) ประติมากรรมไทย
(11) ประติมากรรมสากล
(12) ทัศนศิลป์
(13) ศิลปะตกแต่ง
(14) ประยุกต์ศิลปศึกษา
(15) วิจิตรศิลป์
(16) นิเทศศิลป์
(17) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกศิลปศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/17…

-717. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา
รหัสวิชา 1 7
(1) สังคมศึกษา
(2) การสอนสังคมศึกษา
(3) การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
(4) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(5) ไทยคดีศึกษา
(6) ไทยศึกษา
(7) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(8) ประวัติศาสตร์
(9) การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(10) ภูมิศาสตร์
(11) วัฒนธรรมศึกษา
(12) การพัฒนาชุมชน
(13) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกสังคมศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก นาฏศิลป์
รหัสวิชา 1 8
(1) นาฏศิลป์
(2) นาฏยศิลป์
(3) นาฏยศาสตร์
(4) นาฏศิลป์ไทย หรือ นาฏศิลปะไทย
(5) นาฏศิลป์สากล หรือ นาฏศิลปะสากล
(6) นาฏศิลป์และการละคร
(7) นาฏศิลป์ไทยศึกษา
(8) นาฏศิลป์สากลศึกษา
(9) นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา
(10) ศิลปะการแสดง
(11) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกนาฏศิลป์ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก พลศึกษา
รหัสวิชา 1 9
(1) พลศึกษา
(2) การสอนพลศึกษา
(3) ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา
(4) วิทยาศาสตร์การกีฬา
(5) การฝึกและการจัดการกีฬา
(6) วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกสอนกีฬา)
(7) วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
/(8)…

-8(8) การจัดการกีฬา
(9) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกพลศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20. กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก เกษตรกรรม
รหัสวิชา 2 0
(1) เกษตรกรรม
(2) เกษตรทั่วไป
(3) ครุศาสตร์เกษตร
(4) เทคโนโลยีการเกษตร
(5) พฤกษศาสตร์
(6) พืชศาสตร์
(7) เกษตรศึกษา
(8) กลุ่มวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิชาเอกเกษตรกรรม ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกสาร ค.
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตาแหน่งครูผู้ช่วย)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการ
ของสถานศึก ษา โดยจะต้องผ่ า นการเตรีย มความพร้อมและพั ฒ นาอย่า งเข้ม ก่อ นแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งครู
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

