
 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลคลองศก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในขอ้ ๑๘, ๑๙, ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่  
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การ
บรหิารสว่นตําบลคลองศก ดังนี้ 

 

๑. ประเภทและตําแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ   รวม  ๔  อัตรา 
     ๑.๑ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกจิ  
             สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล 

                           -  ตําแหนง่  ผู้ชว่ยหัวหนา้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๑  อัตรา 

     ๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างท่ัวไป 
             สํานักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล 

                           -  ตําแหนง่  ผู้ชว่ยผูดู้แลเด็ก   จํานวน  ๓  อัตรา 
 

๒. คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธิสมัครสอบ 
      ผูส้มัครสอบตอ้งมคีุณสมบัตทิั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง รายละเอียด

ตามเอกสาร ผนวก ก. 

       ๒.๑ คุณสมบัตท่ัิวไป 
        (๑)  มสีัญชาตไิทย 
        (๒)  มอีายุไมต่่ํากวา่สบิแปดป ี และไมเ่กนิหกสบิปบีรบิูรณ ์
        (๓)  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
        (๔)  ไมเ่ป็นผูม้กีายทุพลภาพจนไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ ไรค้วามสามารถหรอื

จติฟัน่เฟอืนไมส่มประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที่กําหนดไวใ้นประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะตอ้งหา้ม
เบื้องตน้  สําหรับพนักงานส่วนตําบล 

        (๕)  ไมเ่ป็นผูด้ํารงตําแหนง่ทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
ในพรรคการเมอืง 

        (๖)  ไมเ่ป็นผูด้ํารงตําแหนง่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น คณะผูบ้รหิารทอ้งถิ่น สมาชกิสภา
ทอ้งถิ่น 

/(๗) ไมเ่ป็นผู ้... 
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        (๗)  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งรบัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุด  ให้จําคุกเพราะ
กระทําความผดิทางอาญา  เวน้แตเ่ป็นโทษสําหรับความผดิที่ไดก้ระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ  

        (๘)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากราชการ รัฐวสิาหกจิ 
หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ 

        (๙)  ไมเ่ป็นขา้ราชการหรอืลูกจ้างของสว่นราชการ พนักงานหรอืลูกจ้างของ
หนว่ยงานอื่นของรัฐ  รัฐวสิาหกจิ หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการสว่นทอ้งถิ่น 

ผูท้ี่จะเข้ารับการสรรหาและเลอืกสรร ซึ่งขาดคุณสมบัติตามขอ้ (๕) (๖) และ (๙) ถ้าผู้
นัน้ไดอ้อกจากงาน หรอืราชการมากอ่นวันที่ไดร้ับการบรรจุและแต่งตัง้ อาจพิจารณายกเวน้ใหไ้ด ้

สําหรับพระภกิษุสงฆ์/สามเณร  ไมม่สีทิธสิมัครสอบแข่งขัน 
 

๒.๒  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
        รายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร ผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ 

 

๓. เงนิเดอืนที่จะได้รับ 
      ผูท้ี่สอบแขง่ขันได้ และไดร้ับการจา้งดังนี้ 

                               -  ตําแหนง่  ผู้ชว่ยหัวหน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อัตราเงนิเดือน ๗,๙๔๐ บาท และ
เงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราว
ของขา้ราชการและลูกจ้างประจําของสว่นราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ [แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑] 
                              -  ตําแหนง่  ผู้ชว่ยผูดู้แลเด็ก อัตราเงนิเดือน ๕,๐๘๐ บาท และเงนิเพิ่มการครองชพี
ช่ัวคราวตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวของข้าราชการและ
ลูกจา้งประจําของสว่นราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ [แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑]  
 

๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน 
     ๔.๑  กําหนดการรับสมัครสอบแขง่ขัน  ตัง้แตว่ันที่ ๑๘ เมษายน – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  

ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทําการเท่านัน้)  ณ  ที่ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองศก  
ตําบลคลองศก  อําเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

    ๔.๒  วธิกีารยื่นใบสมัคร 
             ผูส้มัครตอ้งมาสมัครดว้ยตนเอง  และกรอกขอ้ความในใบสมัคร  เอกสารอื่น ๆ 

และรับรองเอกสารดว้ยลายมอืตนเอง 
 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร 
     ๕.๑  สําเนาทะเบยีนบา้น  จํานวน  ๑  ฉบับ 
     ๕.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 
/๕.๓ สําเนาวุฒ.ิ.. 
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     ๕.๓  สําเนาวุฒกิารศกึษาหรอืหนังสอืรับรองและระเบยีนแสดงผลการเรยีนที่แสดงวา่
เป็นผูม้คีุณวุฒติรงตามคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง่ที่สมัครสอบ  จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๕.๔  ใบรับรองแพทย ์ที่แสดงวา่ไมเ่ป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานสว่นตําบลกําหนด ซึ่งออกไมเ่กนิ ๑ เดอืน นับแตว่ันตรวจร่างกาย จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๕.๕  รูปถา่ยหนา้ตรงไมส่วมหมวก และไมใ่สแ่ว่นตาดํา  ขนาด ๑ นิ้ว  ถา่ยครัง้เดยีวกัน
ไมเ่กนิ ๖ เดอืน (นับถงึวันสมัคร) จํานวน ๓ รูป โดยใหผู้ส้มัครตดิรูปถา่ยในใบสมัคร จํานวน ๑ รูป  และบัตร
ประจําตัวสอบ จํานวน  ๒  รูป 

     ๕.๖  หนังสอืรับรองประสบการณก์ารทํางาน 
     ๕.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
ผูส้มัครสอบ จะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง วา่เป็นผูม้คีุณสมบัตติรง

ตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอยีดในใบสมัคร พรอ้มทัง้ยื่นเอกสารหลักฐานดว้ยตนเอง หากยื่น
เอกสารหลักฐานไมค่รบถว้นกอ่นวันปดิรับสมัคร จะถอืวา่เป็นผูข้าดคุณสมบัตใินการสมัคร และหากมกีาร
ปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน ที่ใชใ้นการสมัคร จะถูกดําเนนิคดตีามกฎหมายตอ่ไป 

 

๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 
     -  คา่ธรรมเนยีมในการสมัครสอบแขง่ขัน ตําแหนง่ละ ๑๐๐ บาท 
     -  คา่ธรรมเนยีมในการสมัครจะไมค่ืนใหใ้นทุกกรณ ี 

 

๗. การประกาศรายชื่อผู้มสีทิธเิข้าสอบ  
     ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธสิอบแขง่ขัน ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  ณ ที่ทําการองคก์าร

บรหิารสว่นตําบลคลองศก  
 

๘. วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ 
      กําหนดสอบแข่งขันวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รายละเอยีดเกี่ยวกับ ตารางสอบ 

สถานที่สอบ และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศใหท้ราบในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ที่ทําการ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองศก 

 

๙. หลักสูตรและวธิกีารสอบแข่งขัน 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร ผนวก ข. แนบทา้ยประกาศนี้ 

     ทัง้นี้ ผูส้มัครสอบแขง่ขันจะตอ้งสอบผ่านในแต่ละภาคไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ จึงถอืวา่เป็น
ผูผ้่านเกณฑก์ารสอบแขง่ขัน 

 
 

/๑๐.การประกาศ... 
 



- ๔ - 
 

๑๐. การประกาศผลสอบแข่งขัน 
       องคก์ารบริหารสว่นตําบลคลองศก จะประกาศผลสอบแขง่ขันหลังจากวันสอบแขง่ขัน 

ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ  ที่ทําการองคก์ารบริหารสว่นตําบลคลองศก 

๑๑. การขึ้นบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ 
       ๑๑.๑ คณะกรรมการจัดการสอบแข่งขัน จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ โดย

เรยีงลําดับจากผูท้ี่ไดร้ับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณทีี่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้
ที่สอบแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) มากกว่า เป็นผู้ที่มีลําดับสูงกว่า 
ถา้ไดค้ะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก.) มากกวา่ เป็นผูท้ี่มลีําดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง่(สัมภาษณ)์มากกวา่ เป็นผูม้ลีําดับสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้
ที่ไดร้ับเลขประจําตัวสอบกอ่นเป็นผูท้ี่อยูใ่นลําดับที่สูงกวา่ 

       ๑๑.๒ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองศก จะขึ้นบัญชผูีส้อบแข่งขันไดแ้ตล่ะตําแหนง่ไว้
ไมเ่กนิ ๑ ป ีนับแตว่ันขึ้นบัญชผูีส้อบแข่งขันได ้ถ้ามกีารสอบแขง่ขันอย่างเดยีวกนัอกีและไดข้ึ้นบัญชีผู้
สอบแขง่ขันไดใ้หม่แลว้ บัญชกีารสอบแข่งขันไดค้รั้งกอ่นเป็นอันยกเลกิ  

๑๒. การบรรจุและจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
       ๑๒.๑  ผูส้อบแขง่ขันไดจ้ะไดร้ับการบรรจุและจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ตามลําดับบัญชผูี้

สอบแขง่ขันได ้ ทัง้นี้องคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองศก  จะทําสัญญาจา้งเมื่อไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสว่นตําบลจังหวัดสุราษฎรธ์านีแลว้ 

       ๑๒.๒  ผูท้ี่ไดร้ับการจ้าง  มวีุฒกิารศกึษาสูงกว่าที่กําหนดไวต้ามประกาศนี้ จะนํามาใช้
เรยีกรอ้งสทิธใิดๆ  เพื่อประโยชนข์องตนเองมไิด้ 

จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ เดอืนมนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
                                            ดํารงค ์  แตง่นวล 
        (นายดํารงค ์  แตง่นวล) 
       นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลคลองศก 
 
 
 
 
 



ผนวก ก. 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลคลองศก 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบรหิารส่วนตําบลคลองศก 

ลงวันที่  ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๔ 
----------------------------------------------------------- 

๑. พนักงานจ้างตามภารกจิ 
     ๑.๑ ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ อัตรา 

๑.๑ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
๑.รับผดิชอบดูแลบคุลากรในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การดําเนนิงานในศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็ก ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
๒.วางแผนพัฒนาการศกึษา ประเมนิและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนนิการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เชน่ จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการสง่เสรมิและพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กทุกดา้น
อยา่งตอ่เนื่อง 

๓.จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรยีนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลย ีและการวัดผลประเมินผล 

๔.จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รวมถงึประเมนิผลการปฏบิัติงาน ตาม
มาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสง่เสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใหม้กีาร
พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

๕.การจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้การสง่เสรมิการเรยีนรู ้และการพัฒนาผูเ้รยีนของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

๖.ประสานความรว่มมอืกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๗.เป็นผูแ้ทนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในกจิการทั่วไป และประสานเครอืข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๘.ปฏบิัตงิานอื่นที่เกี่ยวขอ้งหรอืที่ไดร้ับมอบหมาย 

๑.๒ คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 

๑.มคีุณวุฒไิมต่่ํากวา่ปรญิญาตรทีางการศกึษา สาขาวชิาเอกอนุบาลหรอืปฐมวัย หรอืทาง
อื่นที่ ก.อบต.กําหนดเป็นคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง่นี้ และ 

๒.ไดป้ฏบิัตงิานหรอืเคยปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของทอ้งถิ่น
ตดิตอ่กันมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ ๓ ป ีโดยมีหนังสอืรับรองการปฏบิัตงิานจากนายจ้างหรอืหนว่ยงานซึ่งระบุถงึ
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ไดป้ฏบิัตงิาน และ 

๓.มใีบประกอบวชิาชพีครู 
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๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง 

        ระยะเวลาการจ้างคราวละไมเ่กนิ  ๔  ปี  และอาจตอ่สัญญาจา้งไดต้ามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นขององคก์ารบริหารสว่นตําบล  ทัง้นี้  ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่น
ตําบลจังหวัดสุราษฎรธ์าน ีเรื่อง กําหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับพนักงานจ้างขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

๑.๔ อัตราค่าตอบแทน 

        ไดร้ับคา่ตอบแทนเดอืนละ ๗,๙๔๐ บาท และเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวของขา้ราชการและลูกจา้งประจําของสว่น
ราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘ [แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

๒. ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน ๓ อัตรา 

๒.๑ ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ
๑.ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู ้และสง่เสริมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย

วธิกีารที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 
๒.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รยีนให้มคีุณลักษณะที่พงึประสงค ์และ

คุณลักษณะตามวัย 
๓.ปฏบิัตงิานวชิาการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
๔.ปฏบิัตงิานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชว่ยเหลอืผู้เรยีน 
๕.ปฏบิัตงิานความรว่มมอืกับเครอืขา่ยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๖.ปฏบิัตงิานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 
๑. ไดร้ับประกาศนยีบัตร มศ.๓ , ม.๓, ม.๖ ขึ้นไป และมคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิัติ

หนา้ที่ 

๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง 

ระยะเวลาการจา้งคราวละไมเ่กนิ  ๑  ป ีและอาจตอ่สัญญาจา้งไดต้ามความเหมาะสมและ
ความจําเป็นขององคก์ารบริหารสว่นตําบล ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตําบล
จังหวัดสุราษฎรธ์าน ีเรื่อง กําหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารสว่นตําบล 

๑.๔ อัตราค่าตอบแทน 

ไดร้ับคา่ตอบแทนเดอืนละ ๕,๐๘๐ บาท และเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิเพิ่มการครองชพีช่ัวคราวของขา้ราชการและลูกจา้งประจําของสว่น
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ [แกไ้ขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 



ผนวก ข. 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลคลองศก 

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ององค์การบรหิารส่วนตําบลคลองศก 

ลงวันที่  ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๔ 
----------------------------------------------------------- 

 

หลักเกณฑ์และวธิกีารสอบแข่งขัน 
 

๑. ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๑ ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวธิสีอบขอ้เขยีน 

มเีนื้อหาครอบคลุมความรูค้วามสามารถในการคดิและหาเหตุผล ความรูท้ัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณป์ัจจุบัน 
ดา้นการเมือง เศรษฐกจิและสังคม ความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา การคดิคํานวณทางคณติศาสตร์ 
และความรูท้ั่วไป 

๑.๒ ภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหนง่ (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวธิี
สอบขอ้เขยีน มเีนื้อหาครอบคลุม รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิจนถงึปัจจุบัน  ความรูเ้กี่ยวกับ
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ และความรูอ้ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความ
เหมาะสมกับตําแหนง่ โดยวธิสีอบสัมภาษณ ์พิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด และความคดิเห็น 
ประวัตสิว่นตัว ประวัตกิารทํางาน พฤตกิรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเ้ข้ารับการสอบสัมภาษณ ์เชน่ บุคลกิภาพ 
ทว่งทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ์ทัศนคต ิคุณธรรมจรยิธรรม ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ปฏภิาณไหวพรบิ และ
อื่น ๆ  
 

๒. ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
๒.๑ ภาคความรูค้วามสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน  โดยวธิสีอบ

ขอ้เขยีน  มเีนื้อหาครอบคลุมความรูค้วามสามารถในการคดิและหาเหตุผล  ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์
ปัจจุบัน  ด้านการเมอืง  เศรษฐกจิและสังคม ความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษา  การคดิคํานวณทาง
คณติศาสตร์  และความรูท้ั่วไป 

๑.๒ ภาคความรูค้วามสามารถที่ใชเ้ฉพาะตําแหนง่ (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน โดยวธิี
สอบขอ้เขยีน มเีนื้อหาครอบคลุม รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคก์ารบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิจนถงึปัจจุบัน  ความรูเ้กี่ยวกับ
หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๔ และความรูอ้ื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 

/๒.๓ ภาคความ... 
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๒.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความ

เหมาะสมกับตําแหนง่ โดยวธิสีอบสัมภาษณ ์พิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิด และความคดิเห็น 
ประวัตสิว่นตัว ประวัตกิารทํางาน พฤตกิรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเ้ข้ารับการสอบสัมภาษณ ์เชน่ บุคลกิภาพ 
ทว่งทวีาจา อุปนสิัย อารมณ ์ทัศนคต ิคุณธรรมจรยิธรรม ความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์ปฏภิาณไหวพรบิ และ
อื่น ๆ  
 
 


