
ภาคผนวก  ก 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
............................................................... 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งประเภท   พนักงานจ้างท่ัวไป 
ชื่อต าแหน่ง    ผู้ดูแลเด็ก 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   รับผิดชอบเป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ฯ      
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ดูแลความเรียบร้อย  ความปลอดภัยของเด็กเล็ก  
สอนให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย  ช่วยจัดท าแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ช่วยดูแลเด็ก  เล้ียงดูเด็ก  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย       
มีความเสียสละ  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติด้วยความรัก  ความอ่อนโยน  มีความอดทน
ต่องานหรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  เป็นผู้ดูแลเด็กเล้ียงดูเด็กปฏิบัติหน้าท่ีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ให้ความรู้แก่เด็กโดยการสอนให้เด็กรู้ จักช่วยเหลือ
ตนเองได้  ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของเด็ก  ในขณะท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ดูแลเด็ก 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ๑.  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้
ขึ้นไป  ส าหรับบุคคลท่ีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย  ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น  ปริญญา
สาขาอื่น  อนุปริญญา  จะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม  ตามคณะกรรมการก าหนด  และ
ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีคณะกรรมการก าหนด  (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร) 
   ๒.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (ถ้ามี) 
   ๓.  ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๔.  มีสุขภาพแข็งแรง 
   ๕.  มีสุขภาพจิตดีต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  และไม่เป็นผู้ติด
ยาเสพติด 
   ๖.  มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมท้ังทางด้านจิตใจ  อารมณ์  สังคม  มี
ความต้ังใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก  ความอ่อนโยน  เอื้อต่อการเล้ียงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม 
   ๗.  เป็นผู้มีความรักเด็ก  มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น  และมีความขยันอดทน 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
   ๑.  สามารถเล้ียงดูเด็กในวัย  ๒ – ๕  ปี  ได้ 
   ๒.  สามารถสอนด้านพัฒนาการเด็กได้ 
   ๓.  สามารถจัดโภชนาการและส่ิงแวดล้อมส าหรับเด็กได้ 
   ๔.  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
   ๕.  มีไหวพริบปฏิภาณท่ีดี  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและระยะยาวได้ดี 

 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ข 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

................................................................................................. 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) วิธีการประเมิน 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก.) 
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)รายละเอียดเก่ียวกับการ
สอบมีดังต่อไปนี้ 
   (๑.๑)  วิชาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  
และสรุปผล 

ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  
และสรุปผล  โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ  
เรื่องราว  ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล  สรุปผลทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  หาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็น  
จากข้อมูลสมมติฐาน  ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลโดยอาศัย
ข้อมูลด้านต่างๆ  ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ  โดย
ค านึงถึงระดับความรู้  ความสามารถท่ีต้องการของต าแหน่ง
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งด้วย 
   (๑.๒)  วิชาภาษาไทย 

ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  
โดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความส้ันๆ  หรือ
บทความ  และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  
จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค  หรือข้อความส้ันๆ  หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอื่นท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้
ความสามารถของต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งด้วย 

 
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข.)  
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  รายละเอียดเก่ียวกับการ
สอบ  มีดังต่อไปนี้ 
        -  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔  และทีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
     -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

 



สมรรถนะ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) วิธีการประเมิน 

     -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  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  
     -  พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
     -  มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    
๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)    
(คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)  รายละเอียดเก่ียวกับการ
สอบมีดังต่อไปนี้ 
  -  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  พฤติกรรมทีปรากฏทางอื่นของผู้เข้า
สอบและจาการสัมภาษณ์  ท้ังนี้อาจใช้วิธีการอื่นโดย
เพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อนพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  
เช่นประเมินบุคคลโดยต้ังสถานการณ์จ าลอง  การ
ปฏิบัติงานจริง  ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการฯ  ก าหนด
ในวันสอบ  และพิจารณาจากความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรู้ในเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถประสบการณ์ท่วงที
วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์   ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ
อย่างอื่น  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

รวมทั้งหมด ๓๐๐  
 

  
 

หมายเหตุ  การด าเนินการทดสอบ  ภาค  ก ,  ภาค  ข  และภาค  ค  จะด าเนินการทดสอบในวันเดียวกัน 

 
 
 
 
 



                                                                                       
ภาคผนวก  ค 

ก าหนดการต่างๆ  เก่ียวกับการรับสมัครฯ  วันเวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

..................................................................................... 

วัน-เดือน-ปี ก าหนดการ หมายเหตุ 
๒๖ กรกฎาคม – ๖  สิงหาคม  

๒๕๖๑ 
ประกาศรับสมัครสอบฯ 

 

๘ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ รับสมัครสอบฯ  
๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบฯ ภาค ก.  ภาค ข.  

 
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

สอบข้อเขียน (ภาค ก. ภาค ข.) ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาค ก. ภาค ข. ๑๔.๐๐ น. 

สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 
๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบฯ  

 

ตารางสอบพนักงานจ้าง 
 

วัน-เดือน-ปี/และเวลา วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 
๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๐๙.๐๐  น. – ๑๐.๓๐ น. 
สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  

(ภาค  ก.) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑๐.๓๐  น. – ๑๒.๐๐ น. 

สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข.) 

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑๕.๐๐  น. เป็นต้นไป 

สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง      
(ภาค  ค.) 

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 
เฉพาะผู้ท่ีผ่านภาค ก. และ ภาค ข. 

 
 

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) 

เกณฑ์ตัวชี้วัด คะแนน 
๑.  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  จริยธรรม  คุณธรรม ๒๕ 
๒.  การควบคุมอารมณ์  บุคลิกภาพ  ท่าทาง  วาจา  การแต่งกาย ๒๕ 
๓.  ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ ๒๕ 
๔.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ  ไหวพริบ ๒๕ 

รวม ๑๐๐ 
 
 

 
 
 


