
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 

……………………………………………………………… 
 

 ด้วยเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล            
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า เพื่อให้การด๊าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่ก๊าหนด อาศัยอ๊านาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 23 วรรค
ท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามความในข้อ 20,  21 และ           
ข้อ 22 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 
 ต๊าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    จ๊านวน    1    อัตรา  อัตราเงินเดือน  15,000  บาท 
 

2. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม่ต่๊ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
  2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกลางที่พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก๊าหนด ดังนี้ 
  (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  (ข) วัณโรคในระยะอันตราย  
  (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  
  (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
  (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

 2.1.5 ไม่เป็นผู้ด๊ารงต๊าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   2.1.6 ไม่เป็นผู้ด๊ารงต๊าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคย ต้องรับโทษจ๊าคุก โดยค๊าพิพากษาถึงที่สุดให้จ๊าคุกเพราะกระท๊าความผิดอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส๊าหรับความผิดที่ได้กระท๊าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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 2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต๊าแหน่ง 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต๊าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับ 

ต๊าแหน่งตามที่เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ก๊าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท้าย
ประกาศ นี้ ) 
 
 3. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
     ผู้ที่สนใจสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  13  

กรกฎาคม   2563   ถึงวันที่  21  กรกฎาคม   2562  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 
น. งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอ๊านวยการ  ส๊านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ส๊านักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า หมายเลขโทรศัพท์  0-54 88-8345 และทางเว็บไซต์ www. 
bantamlocal.go.th   

 
3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร  
      ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด๊าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่ 
           เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่รับสมัคร)  จ๊านวน  3  รูป    
  3.2.2  ส๊าเนาวุฒิการศึกษา     จ๊านวน   1   ฉบับ  

      3.2.3.  ส๊าเนาทะเบียนบ้าน    จ๊านวน   1   ฉบับ 
      3.2.4.  ส๊าเนาบัตรประจ๊าตัวประชาชน   จ๊านวน   1   ฉบับ 
      3.2.5.  ใบรับรองแพทย์  ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   จ๊านวน   1   ฉบับ 
    3.2.6.  ส๊าเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)  จ๊านวน   1  ฉบับ 
                       3.2.7  ส๊าเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น ทะเบียนสมรส   เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)    
                                 จ๊านวน   1   ฉบับ  
    3.2.8  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)    จ๊านวน   1   ฉบับ 
         
  

 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   - ผู้สมัครจะต้องช๊าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร     ในอัตรา    100    บาท  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bantom.go.th/
http://www.bantom.go.th/
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 3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด          
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่งที่สมัคร           
อันเป็นผลท๊าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการสมัคร
และการได้รับเข้าสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส๊าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
                           

                   4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ วัน เวลา  สถานที่ในการทดสอบ 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วันเวลาสถานที่ใน

การสรรหาและเลือกสรร ด้านความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต๊าแหน่งหน้าที่หรือทักษะเฉพาะตลอดระเบียบ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่  23  กรกฎาคม   2563   โดยการปิดประกาศเอาไว้  ณ ส๊านักงาน
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า และทางเว็บไซต์ www. bantamlocal.go.th    

 

5. เนื้อหาหลักสูตรในการทดสอบ และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

(ภาคผนวก ข)   โดยจะมีการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  29  กรกฎาคม  2563   เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมจ๊าปาทอง  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา 

 

          6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าจะด๊าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานโดยยึดหลัก สมรรถนะ ที่

จ๊าเป็นต้องใช้ส๊าหรับการปฎิบัติงานในต๊าแหน่งที่จะจ้าง  โดยจะด๊าเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยวิธีการประเมิน
โดยการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ความรู้ความสามารถเฉพาะต๊าแหน่ง (ภาค ข) และภาคความ
เหมาะสมกับต๊าแหน่ง (ภาค ค) และจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนั้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนรวมในการสรรหาและเลือกสรร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

         7. การประกาศรายช่ือเพื่อขึ้นบัญชี และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
             เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงตามล๊าดับคะแนนที่คัดเลือกได้   
โดยการปิดประกาศเอาไว้ ณ ส๊านักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า และทางเว็บไซต์  www. bantamlocal.go.th   
ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2563  โดยก๊าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการทดสอบมีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าได้ประกาศรับสมัครในต๊าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้
ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเดิมเป็นอันยกเลิก 
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         8. การท๊าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องท๊าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าก๊าหนด โดยผู้ที่ได้รับ

การสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการแต่งตั้งเรียงล๊าดับที่ในบัญชีผู้สอบได้ตามต๊าแหน่งว่างของเทศบาลต๊าบล
บ้านต๊๊า  
  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า ขอเรียนว่าในการด๊าเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจเพื่อสังกัดเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าในครั้งนี้ เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าจะด๊าเนินการสรรหาและเลือกสรร โดย
ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม  
 

  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อหรือเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถ
ช่วยเหลือให้การสรรหาและเลือกสรรได้และผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต๊าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครคัดเลือก พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรอง
ส๊าเนาถูกต้องและลงชื่อก๊ากับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติใน
การสมัคร 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
           

            ประกาศ ณ วันที่   1    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2563 
 

 
 

(นายไพบูลย์   หาสิ่ง) 
นายกเทศมนตรีต๊าบลบ้านต๊๊า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล 

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

ต๊าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท๊างาน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา  ภายใต้การก๊ากับ  แนะน๊า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน 

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและท่ีเกี่ยวข้อง  
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท๊าข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน 

การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต๊ารา สื่อการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา  การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการ 
พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 จัดท๊าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรม  

1.5 ร่วมวางแผนอัตราก๊าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก๊าหนด  
เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา  

1.6 ด๊าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา  

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการ ศึกษาตาม 
อัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  

1.8 ติดตาม ประเมินผลการด๊าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ 
พัฒนางานด้านการศึกษา  

1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร  

1.10 ประสานและร่วมด๊าเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.11 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ 
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  นม คอมพิวเตอร์  กิจกรรมสันทนาการ  ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ 
ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

1.12 ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่นมี 
การเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย  
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1.13 จัดท๊าโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา ศาสนา  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ  ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้  ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดกล้๊าค่า
ของท้องถิ่น  

1.14 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
งานการศึกษา เพ่ือน๊ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
2. ด้านการวางแผน  

         วางแผนการท๊างานทีร่ับผิดชอบ  ร่วมด๊าเนินการวางแผนการท๊างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด๊าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก๊าหนด  
 
3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการท๊างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก๊าหนดไว้  

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ 
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด๊าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
4. ด้านการบริการ  

4.1 จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ  
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  

4.2 ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้ค๊าแนะน๊าปรึกษาเบื้องต้นแก 
นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป  

4.3 ด๊าเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ 
การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป  

4.4 เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดท๊าวารสาร สื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์  เอกสารต่าง  ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ  เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา  การแนะ
แนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

4.5 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท๊าสถิต ิปรับปรุง หรือจัดท๊าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี 
เกี่ยวกับงานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณาก๊าหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
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คุณสมบัติเฉพาะส๊าหรับต๊าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา  
ศึกษาศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา  
ศึกษาศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได ้ 

3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา  
ศึกษาศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได ้ 
 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
1. ความรู้ที่จ๊าเป็นประจ๊าสายงาน ประกอบด้วย  

1.1 ความรู้ที่จ๊าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ  1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ  1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด๊าริ  

                          ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั      ระดับ  1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ  1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ  1  
1.8 ความรู้เรื่องการจัดท๊าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ       ระดับ  2  

2. ทักษะที่จ๊าเป็นประจ๊าสายงาน ประกอบด้วย  
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ  1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ  1  
2.3 ทักษะการประสานงาน       ระดับ  1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ       ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การน๊าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ  1  
.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ 1  

3. สมรรถนะที่จ๊าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต๊าแหน่ง ประกอบด้วย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  

3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์        ระดบั  1  
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม     ระดับ  1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน      ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ       ระดับ  1  
3.1.5 การท๊างานเป็นทีม       ระดับ 1  
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3.2 สมรรถนะประจ๊าสายงาน  

3.2.1 การคิดวิเคราะห์        ระดับ  1  
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
3.2.3 การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์      ระดับ  1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน    ระดับ  1  
3.2.5 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ       ระดับ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ค 

 
เนื้อหาหลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ต๊าแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
 
1. วิธีการประเมิน   :    
         -  ภาค  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน   โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
               (๑)  ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับ
ใจความ การสรุปความ  การสะกดค๊า  ความสามารถด้านเหตุผลและอุปมาอุปมัย 
               (๒)  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
    (3)  ระเบียบส๊านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ . 2536 
 
 

    -  ภาค  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต๊าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (๑)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (๒)   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    (๓)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 
 
    -  ภาค  ค . ภาค ความเหมาะสมกับ ต๊าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    พิจารณาจากบุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฎิภาณไหวพริบ 
มนุษยสัมพันธ์  และทัศนคติ แรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 


