ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งครูผู้ช่วย
****************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งครูผู้ช่วย
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบั ญ ญัติระเบี ยบบริ หารงานบุ ค คลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 103 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 4 เมษายน
2549 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ประกอบ
กับมติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดขอนแก่น (ก.จ.จ.) ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งครูผู้ช่วย
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วยในสายวิชาเอก ดังนี้
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาจีน
จํานวน 1 อัตรา
1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น
จํานวน ๑ อัตรา
1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
จํานวน 5 อัตรา
1.1.4 กลุ่มวิชาดนตรี
จํานวน 3 อัตรา
1.1.5 กลุ่มวิชาเคมี
จํานวน 4 อัตรา
1.1.6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
จํานวน 6 อัตรา
1.1.7 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
1.1.8 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน 3 อัตรา
1.1.9 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
จํานวน 2 อัตรา
1.1.10 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 อัตรา
1.1.11 กลุ่มวิชาฟิสิกส์
จํานวน 1 อัตรา
/1.2 อัตราเงินเดือน...

-21.2 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1.2.1 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตรา
เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 8,340.-บาท
1.2.3 ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้อัตรา
เงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 9,140.-บาท
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า ม ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกําหนด ดังนี้
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่า
รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้...

-3(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้ใด
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเป็นกรรมการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดํารงตําแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้น และ
ลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ
2.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.
รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิ
ดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลัง
วันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ 13 พฤษภาคม 2556 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสําเร็จ
การศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้น เป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชา ตามรายละเอียดตําแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทาง
กลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
2.2.2 เป็ น ผู้ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู อ อกให้ โ ดยคุ รุ ส ภา ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พงศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือ คือ 13 พฤษภาคม 2556 และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2.3 พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัย
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตาม
ความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. เงื่อนไขการสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิกลุ่มวิชาหลายสาขาให้ สมัครสอบแข่งขันได้เพียง
กลุ่มวิชาเดียวเท่ากัน
3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตรงตามความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาด อั น
เนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
4. วิธีการสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม
2556 ในวันและเวลาราชการ
4.2 ค่าธรรมเนี ย มในการสมัครสอบ คนละ 200.-บาท (สองร้ อยบาทถ้วน) และ
ค่าธรรมเนียมสอบไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิจารณายกเว้นเป็นรายกรณีไป
/4.3 เอกสาร...

-44.3 เอกสารและหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบประกอบด้วย
4.3.1 สําเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุกลุ่มวิชาเอก และสําเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (พร้อมฉบับจริง)
4.3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน
4.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
4.3.4 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้ง (พร้อมฉบับจริง)
4.3.5 สํ า เนาใบรั บ รองผ่ า นการเกณฑ์ ท หารหรื อ สด.9 พร้ อ มฉบั บ จริ ง
(เฉพาะผู้สมัครสอบที่เป็นชาย)
4.3.6 รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ใ ส่ แ ว่ น ตาดํ า ขนาด 1 นิ้ ว
จํานวน 3 รูป ซึ่งถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4.3.7 ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรค ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.3.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สําเนาทะเบียนสมรส
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่สอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพร้อม
ประกาศกําหนดวันเวลา และสถานที่สอบทาง www.kkpao.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หรือสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-239224 ในวันและเวลาราชการ
6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอบแข่ ง ขั น ปรากฏในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รและวิ ธี ก าร
สอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้มี
สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ ทั้งนี้ ผู้มี
สิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
8.1 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนใน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยจะนําคะแนนในภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (ภาค ค) มารวมกัน
8.2 การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุก
ภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชา กรณีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน
/ให้ผู้สอบ...

-5ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
(ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข)
เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการนําภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่า
เป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่าหาก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่ดีกว่า
8.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้บัญชีได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้เว้นแต่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ หรือกลุ่มวิชาเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชีบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
9.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในแต่ละกลุ่มวิชาโดยให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเลือกสถานศึกษาให้ผู้สอบแข่งขันได้บรรจุและ
แต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีตําแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ผู้สอบแข่งขันได้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต้องปฏิบัติราชการในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยผ่านการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสําหรับ
ผู้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูแล้วก่อนการขอโอนไปสังกัดอื่น รวมถึงการโอนไปกรณี
สอบแข่งขันได้เว้นแต่ลาออกจากราชการ
9.2 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ขอนแก่ น จะไม่ รั บ โอนผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ที่ เ ป็ น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
9.3 ปริญญาบัตรและระเบียนการแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ฉบับภาษาไทย ซึ่งหลักฐานแสดงคุณสมบัติดังกล่าวนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาอยู่ก่อนหรือในวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
9.4 เป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน
หากปรากฏภายหลังว่าสอบแข่งขันได้รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
9.5 ในกรณีผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไปแล้ว ต่อมาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ได้รับการต่ออายุจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
9.6 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึด
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลการสอบแข่งขัน และจํานวนผู้ถูกเรียกบรรจุและ
แต่งตั้งซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร สําหรับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งต่อไป
จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามลําดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นรายบุคคล โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับตามที่อยู่ในเขตจ่ายของไปรษณีย์ที่ผู้สอบแข่งขันได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน
นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์บนต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกให้มารายงานตัวนั้น หาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังให้แจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
/9.7 ผูท้ ี่ได้รับ...

-69.7 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหนังสือส่งตัวกําหนดถ้าพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุ เว้นแต่ในหนังสือจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
10. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
10.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว
10.2 ขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง
10.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กําหนด
10.4 ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามวันที่กําหนดได้
ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มวิชา จํานวนตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
ตารางหลักสูตรและกําหนดการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากปรากฏว่าการดําเนินการสอบแข่งขัน
มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต หรือดําเนินการผิดพลาด อันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ผู้ดําเนินการ
สอบแข่งขันพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

(นายพงษ์ศักดิ์ ตัง้ วานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เอกสาร ก.
หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตําแหน่งครูผู้ช่วย)
-------------------------------หลักสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (100 คะแนน)
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบปรนัย แบบตัวเลือก 4 ตัวเลือกในความรู้ทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (25 คะแนน)
1.1 สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
1.2 วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม
1.3 แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น ตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
1.4 ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่นซึ่งทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง
2. วิชาภาษาไทย (25 คะแนน)
2.1 ทดสอบความรู้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือการตีความจากข้อความสั้น ๆ
หรือบทความ
2.2 พิจารณาการเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยค หรือ
ข้อความสั้น ๆ
2.3 ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ
3. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
3.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3.1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3.1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1.3 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
3.1.4 วินัย การรักษาวินัย
3.1.5 ระเบียบว่าด้วยการลา
3.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอํานาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.2.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาการศึกษา
3.2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3.2.3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
3.2.4 ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
3.2.5 ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
/2.ภาคความรู้...

-2ก2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) (100 คะแนน)
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก ในความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน)
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
3. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) (100 คะแนน)
ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ ดังนี้
1. ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน (50 คะแนน)
ให้ผู้ที่เข้าสอบ ภาค ค. ทุกคน จัดทําแฟ้มสะสมงานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ประวัติส่วนตัว
1.2 ประวัติการศึกษา
1.3 ประวัติการทํางาน (หนังสือรับรอง)
1.4 เกียรติบัตรคุณงามความดี (เกียรติบัตร)
1.5 ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
ประเมินบุคคล จากการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ท่วงที วาจา
2.2 อุปนิสัย
2.3 อารมณ์
2.4 ทัศนคติ
2.5 จริยธรรมและคุณธรรม
2.6 ปฏิภาณไหวพริบ
2.7 ความคิดสร้างสรรค์
2.8 บุคลิกภาพ

เอกสาร ข.
รายละเอียดเกีย่ วกับกลุ่มวิชาและจํานวนตําแหน่งทีร่ บั สมัคร เพือ่ สอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตําแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตําแหน่งครูผู้ช่วย)
ตารางที่ 1
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาเอก
(1) ภาษาจีน
(2) การสอนภาษาจีน

อัตราเงินเดือน

จํานวนอัตรา
1 อัตรา

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

ตารางที่ 2
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาเอก
(1) ภาษาญี่ปุ่น
(2) การสอนภาษาญี่ปุ่น

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

จํานวนอัตรา
๑ อัตรา

-2ขตารางที่ 3
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตารางที่ 4
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาภาษาไทย สาขาวิชาเอก
(1) ภาษาไทย
(2) การสอนภาษาไทย
(3) วิธีสอนภาษาไทย
(4) ไทยศึกษา
(5) ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
(6) ภาษาและวรรณคดีไทย
(7) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(8) วรรณคดีไทย
(9) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(10) วิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อ
สาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) – (9)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาดนตรี สาขาวิชาเอก
(1) ดุริยางค์สากล
(2) ดนตรีสากล
(3) ดนตรีศึกษา
(4) ดุริยางค์ศาสตร์ (ดนตรีสากล)
(5) ดุริยางค์ศิลป์
(6) ดนตรีสากลศึกษา
(7) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตาม
ข้อ (1) –(6)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

จํานวนอัตรา
5 อัตรา

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

จํานวนอัตรา
3 อัตรา

-3ขตารางที่ 5
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตารางที่ 6
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาเอก
(1) เคมี
(2) การสอนเคมี
(3) การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
(4) เคมีศึกษา
(5) เคมีเทคนิค
(6) ชีวเคมี
(7) อินทรียเคมี
(8) วัสดุศาสตร์
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอก
ทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตาม
ข้อ (1) –(8)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเอก
(1) คณิตศาสตร์
(2) การสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา
(3) คณิตศาสตร์ประยุกต์
(4) สถิติ
(5) สถิติศาสตร์
(6) การสอนคณิตศาสตร์
(7) คณิตศาสตร์ศกึ ษา
(8) การศึกษาคณิตศาสตร์
(9) สถิติคณิตศาสตร์
(10) สถิติประยุกต์
(11) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) –
(10)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

จํานวนอัตรา
4 อัตรา

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

จํานวนอัตรา
6 อัตรา

-4ข(1) ตารางที่ 7
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตารางที่ 8
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเอก
(1) วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(2) การสอนวิทยาศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(4) วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอน
วิทยาศาสตร์กายภาพ
(5) วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(6) วิทยาศาสตร์ศึกษา
(7) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
(8) การศึกษาวิทยาศาสตร์
(9) การสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา
(10) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) –
(9)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอก
(1) ภาษาอังกฤษ
(2) การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
(3) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(4) ภาษาอังกฤษชั้นสูง
(5) การสอนภาษาอังกฤษ
(6) การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน
ต่างประเทศ(อังกฤษ)
(7) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(8) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
(9) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) –
(8)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

จํานวนอัตรา
1 อัตรา

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

จํานวนอัตรา
3 อัตรา

-5ขตารางที่ 9
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาเอก
(1) สังคมศึกษา
(2) การสอนสังคมศึกษา
(3) การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
(4) พัฒนาสังคม
(5) สังคมศาสตร์
(6) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(7) ไทยคดีศึกษา
(8) สังคมศาสตร์การพัฒนา
(9) ประวัติศาสตร์
(10) ภูมิศาสตร์
(11) วัฒนธรรมศึกษา
(12) การพัฒนาชุมชน
(13) รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
เฉพาะปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต
(พธ.บ)
(14) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) –
(13)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

จํานวนอัตรา
2 อัตรา

-6ขตารางที่ 10
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

ตารางที่ 11
ตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเอก
(1) คอมพิวเตอร์
(2) วิทยาการคอมพิวเตอร์
(3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(4) ธุรกิจคอมพิวเตอร์
(5) คอมพิวเตอร์ศึกษา
(6) ศาสตร์คอมพิวเตอร์
(7) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(8) อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(9) ระบบสารสนเทศ
(10) การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์
(11) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(12) วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
(1) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) –
(12)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเอก
(1) ฟิสิกส์
(2) การสอนฟิสิกส์
(3) การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
(4) ฟิสิกส์ประยุกต์
(5) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ทมี่ ี
วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่
ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ตามข้อ (1) –
(4)

อัตราเงินเดือน
ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี ขั้น
8,340.-บาท

จํานวนอัตรา
1 อัตรา

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

ครูผู้ช่วย
ผู้มีวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี
ขั้น 9,140.-บาท

จํานวนอัตรา
1 อัตรา

