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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ลงวันที่ 15 กันยายน  ๒๕65 

……………………………………. 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ (ส ำนักปลัด) จ ำนวน 1 อัตรำ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำ งำนด้ำนกำรศึกษำท้ัง
ในระบบ นอกระบบกำรศึกษำพิเศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 ศึกษำ วิเครำะห์วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำยแผน มำตรฐำนกำรศึกษำ 
หลักสูตร แบบเรียนต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  
  1.3 ศึกษำวิเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกำรยุบรวมสถำนศึกษำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดตั้งหรือ
ยุบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  1.4 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  1.5 ร่วมวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ที่ก ำหนด เพื่อให้ได้
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและเพียงพอต่อ กำรจัดกำรศึกษำ  
  1.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียน เอกสำรด้ำนกำรศึกษำ และทะเบียนประวัติครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำร จัดกำรศึกษำ  
  1.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิเศษกำร ศึกษำตำมอัธยำศัย 
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน  
  1.8 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ 
  1.9 ตรวจสอบควำมถูกต้อง เรียบร้อยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเสนอ
ขอประเมินวทิยฐำนะของครูและบุคลำกร  
  1.10 ประสำนและร่วมด ำ เนิ นกำรเรื่ อ งกำรพิ จำรณ ำเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อน  ค่ ำตอบแทนหรือ
เครื่องรำชอสิริยำภรณ์ต่ำงๆ เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมก้ำวหน้ำให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
  1.11 ประสำน ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ งบประมำณสนับสนุน
โรงเรียน เชน่ งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้รับกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมและเกิดกำรพัฒนำที่มีประสิทธิภำพสูงสุด  
  1.12 ประสำน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้ได้มำตรฐำน เพื่อดูแลให้เด็กใน ท้องถิ่นมีกำรเติบโต   
ที่ถูกต้องและมีกำรพัฒนำกำรที่ดีสมวัย  
  1.13 จัดท ำโครงกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชนด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงอำชีพ กีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดกำรเรียนรู้ ควำมสำมัคคีและรักษำไว้ซึ่ง มรดกล้ ำค่ำของท้องถิ่น  
  1.14 ศึกษำ และติดตำมเทคโนโลยีองค์ควำมรู้ใหม่ๆ กฎหมำย และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับงำน
กำรศึกษำ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 
 
 

/ คุณสมบัต.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงศึกษำ 
ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูหรือข้ำรำชกำร
ครูได้  
  2. ได้รับปริญญำโทหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงศึกษำ 
ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูหรือข้ำรำชกำร
ครูได้  
  3. ได้รับปริญญำเอกหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำหรือทำงศึกษำ 
ศึกษำศำสตร์ หรือในสำขำวิชำหรือทำงอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงำนครูหรือข้ำรำชกำร
ครูได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
  ค่ำตอบแทนเดือนละ 15,000.-บำท 
 
ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลำกำรจ้ำงครำวละไม่เกิน 1 ปี 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธกีารประเมิน 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
-พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถงึปจัจุบัน) 
-พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กร ปกครองสว่นท้องถิน่ พ.ศ. ๒5๔๒ 
-รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 
-ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ สรุปเหตุผล, 
อุปมำอุปไมยฯลฯ 
-ภำควิชำคณิตศำสตร ์อนุกรมเลขคณิต ฯลฯ 
-สถำนกำรณ์กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัจจุบัน 

100 
 

โดยวิธีสอบขอ้เขียน 
(แบบปรนัย) 

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

๒. ภาคความสามารถหรอืทักษะเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 
ข.) 
-พระรำชบัญญัตกิำรศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ.2542และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
-พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ.2551 
-ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ เพื่อสง่เสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศกึษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
-ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนตำม “ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ” ของ
ต ำแหน่งที่สมัครสอบ 

100 
 

โดยวิธีสอบขอ้เขียน 
(แบบปรนัย) 

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
กำรสังเกตพฤติกรรมที่ปรำกฏของผู้เข้ำสอบ เช่น 
บุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ ควำมคิดริเริ่ม ปฏิภำณไหวพรบิ 
มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย อำรมณ์ 
ทัศนคติ คณุธรรมจริยธรรม จิตส ำนึกต่อองค์กร ควำม
รับผิดชอบ ควำมมุ่งม่ัน เป็นต้น รวมทั้งประวัติส่วนตัว 
ประวัติกำรท ำงำน ทักษะ และประสบกำรณ ์

 
100 

 
โดยวิธกีารสัมภาษณ ์

(ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60) 
 

รวม 3๐๐  

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
    วันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 1. ประเมินภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)   เวลำ  09.0๐ - ๑0.3๐  น.   
 2. ประเมินภำคควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) เวลำ  ๑0.3๐ - ๑๒.0๐  น. 
    วันที่ 20 ตุลาคม 2565 
 1. ประกำศผลกำรประเมินสมรรถนะภำค ก,ข รำยชื่อผู้มีสิทธิรับกำรประเมินภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(ภำค ค.)               
    วันที่ 25 ตุลาคม 2565 
 1.  ประเมินภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.)   เวลำ  09.00  น.  เป็นต้นไป 

……………………………………. 



ก าหนดการ 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวใหญ่ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

 

วัน เดือน ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 
15 - 21 กันยำยน 65 ประกำศรับสมัคร 5 วันท ำกำร 
28 ก.ย.65 - 6 ต.ค.65 รับสมัครสอบ 7 วันท ำกำร 

11 ตุลำคม 2565 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรบักำรประเมินสมรรถนะ  
18 ตุลำคม 2565 
 

ประเมินสมรรถนะ 
สอบข้อเขียนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.) 
สอบข้อเขียนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ ต ำแหน่ง 
(ภำค ข.) 

ผ่ำนร้อยละ 60 

20 ตุลำคม 2565 ประกำศรำยชื่อผู้สอบผำ่นภำค ก,ข และผู้มีสิทธิรับกำร
ประเมินภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) 

จะต้องเป็นผูท้ี่ได้รบัคะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะในแตล่ะภำค ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 60   
 

25 ตุลำคม 2565 ผู้มีสิทธิสอบภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (ภำค ค.) จะต้องเป็นผูท้ี่ได้รบัคะแนนในกำร
ประเมินสมรรถนะในแตล่ะภำค ไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 60   
 28 ตุลำคม 2565 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบภำค ก,ข และภำค ค. ขึ้นบัญชไีว้ 1 ป ี

    



ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
 ๑. แต่งกำยด้วยชุดสุภำพ สุภำพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกำงเกงแบบสุภำพ สวม

รองเท้ำหุ้มส้น สุภำพบุรุษสวมเสื้อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้อไว้โนกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภำพชน ทั้งนี้ไม่อนุญำตให้ผู้สมัครสอบแต่งกำยไม่สุภำพ เช่น ใส่กำงเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์ สวมกำงเกงขำ
สั้น สวมเสื้อไม่มีแขน สวม รองเท้ำแตะทุกชนิด 

 ๒. ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวสอบติดรูปถ่ำยขนำด ๑ นิ้ว แสดงพร้อมกับบัตรประจ ำตัว
ประชำชน หรือ ใบอนุญำตขับขี่ที่มีเลข ๑๓ หลัก  

 ๓. กำรสอบข้อเขียน 
   ๓.๑ให้ใช้ปำกกำสีน ้ำเงินหรือสีด ำในกำรท ำข้อสอบ 
   ๓.๒ ผู้เข้ำสอบต้องไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที และไม่อนุญำตให้เข้ำ

ห้องสอบ หลังจำกเริ่มท ำกำรทดสอบแล้ว ๓๐ นำที 
   ๓.๓ ห้ำมผู้เข้ำสอบออกจำกห้องสอบก่อน ๓๐ นำที นับตั้งแต่เริ่มสอบวิชำนั้น  
   ๓.๔ ผู้เข้ำสอบจะต้องนั่งสอบตำมเลขท่ีนั่งตำมที่ก ำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในวิชำใดจะไม่ได้

รับ กำรตรวจให้คะแนนส ำหรับวิชำนั้น 
   ๓.๕ ห้ำมน ำหนังสือ ต ำรำ เครื่องค ำนวณ กระเป๋ำสะพำย เครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์

ทุกชนิด 
เข้ำไปในห้องสอบ 

   ๓.๖ ห้ำมสูบบุหรี่ในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง 
   ๓.๗ หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องสอบ 
   ๓.๘ ห้ำมน ำข้อสอบหรือกระดำษค ำตอบออกจำกห้องสอบโดยเด็ดขำด 
   ๓.๙ ต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องสอบอย่ำงเคร่งครัด 

หำกผู้ใด ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้ หรือทุจริตในกำรสอบ หรือพยำยำมทุจริตในกำรสอบ คณะกรรมกำรอำจ
พิจำรณำงด    ให้คะแนนเฉพำะวิชำใดวิชำหนึ่งหรือทุกวิชำก็ได้ 

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