ภาคผนวก ก
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
...............................................................
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท
พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิ ดชอบเป็ นผู้ ช่ว ยครูผู้ ดูแลเด็ ก ปฏิบั ติห น้า ที่ใ นศู นย์พั ฒนาเด็ก เล็ กก่ อนเกณฑ์ ฯ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยของเด็กเล็ก
สอนให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย ช่วยจัดทาแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยดู แลเด็ก เลี้ย งดูเด็ ก จัดกิจ กรรมส่ง เสริม ให้เด็ กมีพั ฒนาการที่ เหมาะสมกับวั ย
มีความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติด้วยความรัก ความอ่อนโยน มีความอดทน
ต่องานหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นผู้ดูแลเด็กเลี้ยงดูเด็กปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้ จักช่วยเหลือ
ตนเองได้ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็ก ในขณะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
ขึ้นไป สาหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญา
สาขาอื่น อนุปริญญา จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม ตามคณะกรรมการกาหนด และ
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่คณะกรรมการกาหนด (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร)
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
๓. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๔. มีสุขภาพแข็งแรง
๕. มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติด
ยาเสพติด
๖. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มี
ความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยน เอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
๗. เป็นผู้มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. สามารถเลี้ยงดูเด็กในวัย ๒ – ๕ ปี ได้
๒. สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้
๓. สามารถจัดโภชนาการและสิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กได้
๔. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก
๕. มีไหวพริบปฏิภาณที่ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี

ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.................................................................................................
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเต็ม
(คะแนน)

วิธีการประเมิน

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)รายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบมีดังต่อไปนี้
(๑.๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
และสรุปผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น
จากข้อมูลสมมติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลโดยอาศัย
ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ โดย
คานึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตาแหน่ง
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งด้วย
(๑.๒) วิชาภาษาไทย
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ
จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถของตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งด้วย

๑๐๐

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบ มีดังต่อไปนี้
- พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๐

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม
(คะแนน)

วิธีการประเมิน

๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) รายละเอียดเกี่ยวกับการ
สอบมีดังต่อไปนี้
- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน พฤติกรรมทีปรากฏทางอื่นของผู้เข้า
สอบและจาการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นโดย
เพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ
เช่นประเมินบุคคลโดยตั้งสถานการณ์จาลอง การ
ปฏิบัติงานจริง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กาหนด
ในวันสอบ และพิจารณาจากความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถประสบการณ์ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น

๑๐๐

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

รวมทั้งหมด

๓๐๐

สมรรถนะ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
(๐-๕ ปี) ระยะยาว
- มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
- มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

หมายเหตุ การดาเนินการทดสอบ ภาค ก , ภาค ข และภาค ค จะดาเนินการทดสอบในวันเดียวกัน


ภาคผนวก ค
กาหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ วันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเฉลียง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
.....................................................................................
วัน-เดือน-ปี
๒๖ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม
๒๕๖๑
๘ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

กาหนดการ
ประกาศรับสมัครสอบฯ

หมายเหตุ

รับสมัครสอบฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ภาค ก. ภาค ข.
สอบข้อเขียน (ภาค ก. ภาค ข.)
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ภาค ข. ๑๔.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบฯ
ตารางสอบพนักงานจ้าง

วัน-เดือน-ปี/และเวลา
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
(ภาค ก.)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.)
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
(ภาค ค.)
เฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. และ ภาค ข.

๑.
๒.
๓.
๔.

กาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ประวัติส่วนตัว การศึกษา จริยธรรม คุณธรรม
การควบคุมอารมณ์ บุคลิกภาพ ท่าทาง วาจา การแต่งกาย
ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ
รวม


คะแนน
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๑๐๐

