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ชื่อต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
  - สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  1  อัตรา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการ

เรียนรู้ เด็กก่อนปฐมวัยให้มีความคิด ความประพฤติ ความพร้อม และจัดแนวประสบการณ์ให้เด็ก มีความพร้อมที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จัดท าสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ต่า ง ๆ 
ในการดูแลเด็ก หรือหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะตามวัย  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะ

บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน 
5. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ปฏิบัติงานร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 

ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ หรือ 

2. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อ่ืนที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทางการศึกษา หรือสาขา 
ศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการท างานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน โดยมี
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ 

 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 

 
/ระยะเวลา... 
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ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

อัตราค่าตอบแทน 
15,000.- บาท 

 ระยะเวลาการจ้าง 
 สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน  3  ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) 

อัตราว่าง     1    อัตรา 
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ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
  - สังกัด ส านักปลัด   จ านวน  1  อัตรา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ขับรถยนต์ บ ารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการ

ใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บ ารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ

รถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์และสภาพของรถยนต์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา น ารถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจ าปี จัดท าประวัติการซ่อมรถยนต์ จัดท าสมุดบันทึกการใช้
รถยนต์ รับ - ส่งหนังสือราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. เพศชาย มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) 
2. มีความรู้ความช านาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดีและ 

 3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบกก าหนด   
 4. หนังสือรับรองการท างานระบุถึงลักษณะงานที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (ถ้ามี)  

ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

อัตราค่าตอบแทน 
เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท 

 ระยะเวลาการจ้าง 
 สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

อัตราว่าง     1    อัตรา 
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ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อต าแหน่ง  คนสวน 
  - สังกัด ส านักปลัด   จ านวน  1  อัตรา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ และไม้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารส านักงานและสถานที่ที่

อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที ่
ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามระยะเวลาของแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

อัตราค่าตอบแทน 
เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท 

 ระยะเวลาการจ้าง 
 สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

อัตราว่าง     1    อัตรา 
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ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อต าแหน่ง  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ฯลฯ) 
  - สังกัด กองคลัง   จ านวน  1  อัตรา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไปตามแนวทาง แบบอย่าง 

ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ช่วยปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนของหน่วยงาน และการ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือ

ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชาที่ ก.
อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามระยะเวลาของแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

อัตราค่าตอบแทน 
เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท 

 ระยะเวลาการจ้าง 
 สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

อัตราว่าง     1    อัตรา 
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ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป   
ชื่อต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
  - สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จ านวน  1  อัตรา 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อน วัยเรียน ให้มี

ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมกับพัฒนาการของเด็ก  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยอนุบาลปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

และสังคม ให้กับเด็กเล็ก เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาระดับอนุบาล ปฐมวัยต่อไป อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก
แทนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา  
2. มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงาน

ด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีความเหมาะสม 
3. เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น และมีความขยันอดทน 
ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน วันที่ 30 กันยายน 2564 ตามระยะเวลาของแผน

อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

อัตราค่าตอบแทน 
เดือนละ 9,000.- บาท เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000.- บาท 

 ระยะเวลาการจ้าง 
 สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน  1  ปี (สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

อัตราว่าง     1    อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

ท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
*************************************** 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(คุณวุฒิ)สังกัด กองการศึกษาฯ จ านวน 1 อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
1. ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ 
2. ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม 
4. ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการอ่าน
จับใจความ การสรุปความ การตีความ จากบทความ และให้พิจารณา
เลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือ
ข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การแต่งประโยคและค าศัพท์ การ
สะกดค า ฯลฯ 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
    - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2561 
    - พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
    - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
    - มาตรฐาน ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
    - ความส าคัญของมาตรฐานวิชาชีพครู 
    - มาตรฐานการด าเนินงาน ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
    - กฎหมาย ระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 
1. บุคลิกภาพ  
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
3. ทัศนคติ และแรงจูงใจ  
4. จริยธรรมและคุณธรรม  
5. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์  
6. ปฏิภาณไหวพริบ  
7. ท่วงทีวาจา การพูดโต้ตอบ  
8. ทัศนคติต่อองค์กรและหน่วยงาน  
9. ประวัติการท างาน  
10. สุขภาพร่างกาย  

100 โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมินบุคคล  
 

รวม 300  
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ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด ส านักปลัด   จ านวน 1 อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 
1. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
2. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3. มนุษยสัมพันธ์ 
4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  

30 
 
 
 

15 
15 

 
10 
10 
10 
10 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
 
 
 
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมินบุคคล  
 

รวม 100  
 
 

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนสวน สังกัด ส านักปลัด    จ านวน 1 อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 
1. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
2. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3. มนุษยสัมพันธ์ 
4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  

 
10 
10 

 
20 
20 
20 
20 

 

 
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมินบุคคล  
 

รวม 100  
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ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง    จ านวน 1 อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 
1. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
2. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3. มนุษยสัมพันธ์ 
4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  

30 
 
 
 

15 
15 

 
10 
10 
10 
10 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
 
 
 
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมินบุคคล  
 

รวม 100  
 
 
 
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด กองการศึกษาฯ   จ านวน 1 อัตรา 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  
1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
2. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) สัมภาษณ์ 
1. บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
2. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
3. มนุษยสัมพันธ์ 
4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  

30 
 
 
 

15 
15 

 
10 
10 
10 
10 

 

โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  
 
 
 
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
โดยวิธีการทดสอบ (ปฏิบัติ)  
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ประเมินบุคคล  
 

รวม 100  
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