รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงวันที่ 15 กันยายน ๒๕65
…………………………………….
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรำ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำ งำนด้ำนกำรศึกษำทัง้
ในระบบ นอกระบบกำรศึกษำพิเศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึ กษำ วิเครำะห์ วิจั ย เบื้ องต้น เพื่ อประกอบกำรจัดท ำข้อ เสนอนโยบำยแผน มำตรฐำนกำรศึ กษำ
หลักสูตร แบบเรียนตำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 ศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกำรยุบรวมสถำนศึกษำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดตั้งหรือ
ยุบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.4 จัดทำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึ กษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ร่วมวำงแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด เพื่อให้ได้
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและเพียงพอต่อ กำรจัดกำรศึกษำ
1.6 ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ และทะเบียนประวัติครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำร จัดกำรศึกษำ
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำร ศึกษำตำมอัธยำศัย
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน
1.8 ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
1.9 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเสนอ
ขอประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกร
1.10 ป ระสำนและร่ ว มด ำเนิ น กำรเรื่ อ งกำรพิ จ ำรณ ำเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ค่ ำ ตอบ แทนห รื อ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
1.11 ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมำณสนับสนุน
โรงเรียน เช่น งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้รับกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด
1.12 ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีกำรเติบโต
ที่ถูกต้องและมีกำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย
1.13 จัดทำโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้ซึ่ง มรดกล้ำค่ำของท้องถิ่น
1.14 ศึก ษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆที่ เกี่ย วข้องกับ งำน
กำรศึกษำ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

/ คุณสมบัต.ิ ..

-2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญำตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงศึ ก ษำ
ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูหรือข้ำรำชกำร
ครูได้
2. ได้ รั บ ปริ ญ ญำโทหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงศึ ก ษำ
ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูหรือข้ำรำชกำร
ครูได้
3. ได้ รั บ ปริ ญ ญำเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ที่ เที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสำขำวิ ช ำหรื อ ทำงศึ ก ษำ
ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูหรือข้ำรำชกำร
ครูได้

อัตราค่าตอบแทน
ค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000.-บำท

ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลำกำรจ้ำงครำวละไม่เกิน 1 ปี

-3หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
สมรรถนะ
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
-พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
-พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อำนำจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒5๔๒
-รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560
-ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ สรุปเหตุผล,
อุปมำอุปไมยฯลฯ
-ภำควิชำคณิตศำสตร์ อนุกรมเลขคณิต ฯลฯ
-สถำนกำรณ์กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน
๒. ภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะตาแหน่ง (ภาค
ข.)
-พระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ.2551
-ควำมรู้ในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
-ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำม “ลักษณะงำนที่ปฏิบัต”ิ ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
กำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบ เช่น
บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพริบ
มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย อำรมณ์
ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกต่อองค์กร ควำม
รับผิดชอบ ควำมมุ่งมั่น เป็นต้น รวมทั้งประวัติส่วนตัว
ประวัติกำรทำงำน ทักษะ และประสบกำรณ์
รวม

คะแนนเต็ม
100

วิธกี ารประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย)
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60)

100

โดยวิธีสอบข้อเขียน
(แบบปรนัย)
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60)

100

โดยวิธกี ารสัมภาษณ์
(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60)

3๐๐

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วันที่ 18 ตุลาคม 2565
1. ประเมินภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)
เวลำ 09.0๐ - ๑0.3๐ น.
2. ประเมินภำคควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะตำแหน่ง (ภำค ข.)
เวลำ ๑0.3๐ - ๑๒.0๐ น.
วันที่ 20 ตุลาคม 2565
1. ประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะภำค ก,ข รำยชื่อผู้มีสิทธิรับกำรประเมินภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(ภำค ค.)
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
1. ประเมินภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค.)
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป
…………………………………….

กาหนดการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวใหญ่ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วัน เดือน ปี

กาหนดการ

หมายเหตุ

5 วันทำกำร
7 วันทำกำร

15 - 21 กันยำยน 65
28 ก.ย.65 - 6 ต.ค.65
11 ตุลำคม 2565
18 ตุลำคม 2565

ประกำศรับสมัคร
รับสมัครสอบ
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรบั กำรประเมินสมรรถนะ
ประเมินสมรรถนะ
สอบข้อเขียนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)
สอบข้อเขียนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ ตำแหน่ง
(ภำค ข.)

20 ตุลำคม 2565

ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำนภำค ก,ข และผู้มีสิทธิรับกำร จะต้องเป็นผูท้ ี่ได้รบั คะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะในแต่ละภำค ไม่ต่ำ
ประเมินภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค.)
กว่ำร้อยละ 60

25 ตุลำคม 2565

ผู้มีสิทธิสอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค.) จะต้องเป็นผูท้ ี่ได้รบั คะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะในแต่ละภำค ไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 60
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบภำค ก,ข และภำค ค. ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี

28 ตุลำคม 2565

ผ่ำนร้อยละ 60

ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๑. แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ สุภำพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกำงเกงแบบสุภำพ สวม
รองเท้ำหุ้มส้น สุภำพบุรุษสวมเสื้อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้อไว้โนกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภำพชน ทั้งนี้ไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบแต่งกำยไม่สุภำพ เช่น ใส่กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ สวมกำงเกงขำ
สั้น สวมเสื้อไม่มีแขน สวม รองเท้ำแตะทุกชนิด
๒. ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบติดรูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว แสดงพร้อมกับบัตรประจำตัว
ประชำชน หรือ ใบอนุญำตขับขี่ที่มีเลข ๑๓ หลัก
๓. กำรสอบข้อเขียน
๓.๑ให้ใช้ปำกกำสีน้ำเงินหรือสีดำในกำรทำข้อสอบ
๓.๒ ผู้เข้ำสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที และไม่อนุญำตให้เข้ำ
ห้องสอบ หลังจำกเริ่มทำกำรทดสอบแล้ว ๓๐ นำที
๓.๓ ห้ำมผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบก่อน ๓๐ นำที นับตั้งแต่เริ่มสอบวิชำนั้น
๓.๔ ผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งสอบตำมเลขที่นั่งตำมที่กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชำใดจะไม่ได้
รับ กำรตรวจให้คะแนนสำหรับวิชำนั้น
๓.๕ ห้ำมนำหนังสือ ตำรำ เครื่องคำนวณ กระเป๋ำสะพำย เครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์
ทุกชนิด
เข้ำไปในห้องสอบ
๓.๖ ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง
๓.๗ หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องสอบ
๓.๘ ห้ำมนำข้อสอบหรือกระดำษคำตอบออกจำกห้องสอบโดยเด็ดขำด
๓.๙ ต้องปฏิบัติตำมคำแนะนำของกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ประจำห้องสอบอย่ำงเคร่งครัด
หำกผู้ใด ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้ หรือทุจริตในกำรสอบ หรือพยำยำมทุจริตในกำรสอบ คณะกรรมกำรอำจ
พิจำรณำงด ให้คะแนนเฉพำะวิชำใดวิชำหนึ่งหรือทุกวิชำก็ได้
*****************************************************

