
                                                           
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
เรื่อง  กําหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

********************** 

  ตาม   ประกาศเทศบาลตําบลหนองแค   เทศบาลตําบลหนองแค  อําเภอหนองแค  จังหวัด
สระบุรี    ลงวันท่ี  30  พฤษภาคม  2565   ไดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกฯ   ไปแลวนั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  76 (1)  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  
2545  คณะกรรมการคัดเลือกฯ  ขอประกาศกําหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ
คัดเลือกฯ  ดังนี้ 

1.  วัน  เวลา  และสถานท่ีในการคัดเลือกฯ 

  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  ในวัน 18  กรกฎาคม   2565.                     
ณ  อาคารจิรนที   เทศบาลตําบลหนองแค  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  

   

วัน – เวลา – สอบ วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 – 10.30  น. 
เวลา  10.00 – 12.00 น. 
 
เวลา  13.30  น  เปนตน
ไป 

 
0ก.ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
ข.ภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง 
ค.ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  
(สัมภาษณ) 

 
1อาคารจิรนที   เทศบาลตําบลหนองแค 
2อาคารจิรนที   เทศบาลตําบลหนองแค 
 
อาคารจิรนที   เทศบาลตําบลหนองแค 

 

2.  ขอกําหนดในการคัดเลือกฯ 

  2.1  ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ  แตงกายดวยชุดสุภาพ  โดยใหแสดงบัตรประจําตัว
ผูสมัครสอบคัดเลือกฯ  และบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกให 

  2.2  ใหผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ  มาถึงสถานท่ีดําเนินการคัดเลือกกอนเวลาท่ีจะคัดเลือก             
ไมนอยกวา  10  นาที  โดยใชเวลากลางของคณะกรรมการคัดเลือกฯ  หากมาถึงเกินหวงเวลาท่ีจะดําเนินการ                  
คัดเลือก  คณะกรรมการฯ  จะไมอนุญาตใหเขารับการคัดเลือก 
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  2.3  ใหผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกฯ  อยูในบริเวณท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ      
จัดไวใหสําหรับผูเขารับการสอบคัดเลือกฯ 
  2.4  หามไมใหผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกฯ  นําเอกสารหรือเครื่องมือสื่อสารเขาไป      
ในหองสอบ 
 
3.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ 
  1.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  เปนการ
ทดสอบความรูความสามารถ  ตามท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยขอสอบ  ปรนัยจํานวน  100  
ขอ  ในเรื่องดังตอไปนี้ 
   (1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560 
   (2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2545   
   (3)  กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
   (4)  พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ.2496  และ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  14)  พ.ศ.2562 
   (5)  พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 
   (6)  พ.ร.บ.บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  และ(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี  8) 
พ.ศ.2553 
   (7)  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 
   (8)  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.2539 
   (9)  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ.2540 
   (10)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน         
พ.ศ.2547   
   (11)  อ่ืน ๆ  
  
  2.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)                  
โดยแบงเปนขอสอบ  ปรนัยจํานวน  100  ขอ  ในเรื่องดังตอไปนี้ 
  (1)  การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 
  (2)  การสงเสริมการใชหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  หลักการสอน  หลักจิตวิทยา        
และการจัดกระบวนการเรียนรู 
  (3)  การสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (4)  การพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 
  (5)  การสงเสริมการใชสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  (6)  การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการนิเทศ  และการพัฒนาวิชาการ 
  (7)  การนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล 
  (8)  การนําผลการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลไปใช 
  (9)  การจัดทําเอกสารทางวิชาการ  และเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอน 
  (10)  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  (11)  การสงเสริมสนับสนุนการวิจัย  มาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  (12)  การพัฒนาครูและวิชาชีพครู   
  (13)  การสงเสริมการเรียนรูของครู 
  (14)  หลักการจัดการศึกษาผูใหญและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  (ภาค  ค)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  เปนการประเมินบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ  สังเกต  หรือประเมินตามเอกสาร  หรือวิธีการ
อ่ืน ๆ เพ่ีอพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  
ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค   
ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  ความสามารถพิเศษ  ท่ีเกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการ  และนําผลการ
ประเมินของผูบังคับบัญชามาประกอบพิจารณา 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                        ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2565 

       

              (นายสุนทร  เข็มนาค) 
              นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



           ผนวก ก. 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหนองแค  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

ลงวันท่ี  28  มิถุนายน  2565 
......................................................................................................... 

พนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวยครู 
ตําแหนง  ผูชวยครู 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การสงเสริมการเรียนรู  พัฒนาผูเรียนปฏิบัติงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความรวมมือกับผูปกครอง  บุคคลในชุมชนและ
หรือสถานประกอบการเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน  การบริการสังคมดานวิชาการ  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
 1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของ ผูเรียน  ดวยวิธีการ             
ท่ีหลากหลายโดยเนนผูเปนสําคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
 5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน  เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 6. ทํานุบํารุง  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 7. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผูเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน  การสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผูดํารงตําแหนง 
 1.  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร  หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. 
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 
 2.  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุสภาออกให 
 รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาท่ีใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก 
 1.  กลุมสาขาวิชาเอกท่ัวไป 
 2. กลุมสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   3. กลุมสาขาวิชาภาษาไทย 
 4. กลุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 5. กลุมสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 6. กลุมสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 7. กลุมสาขาวิชาพละศึกษา 
 8. กลุมสาขาวิชาบรรณารักษ 
 9. กลุมสาขาวิชาศิลปะ 
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 10. กลุมสาชาวิชานาฏศิลป 
 11. กลุมสาขาวิชาดนตรีไทย 
 12. กลุมสาขาวิชาดนตรีสากล 
 13. กลุมสาขาวิชาปฐมวัย 
 14. กลุมสาขาวิชาประถมศึกษา 
 15. กลุมสาขาวิชาภาษาจีน 
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