
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา 

เรื่อง  การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา  อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
--------------------------------------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จํานวน ๑ ตําแหน่ง  
 อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะกรรมกา รพนักงานส่วนตําบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  จึงประกาศ
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง  ดังน้ี   
 ๑.  ตําแหน่งที่รับสมัคร 
      ๑.๑  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา   จํานวน  ๑  อัตรา 
 ๒.  คุณสมบัติทั่วไป 
      ๒.๑  มีสญัชาติไทย 
      ๒.๒  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
      ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
      ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน     
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามพนักงานส่วนตําบล  
      ๒.๕  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
      ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารทอ้งถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
      ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
      ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
      ๒.๙  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
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 ๓.  ลักษณะงานและคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่และอัตราคา่จ้าง 
      (ตามบัญชีรายละเอียด ภาคผนวก ก) 
 ๔.  ระยะเวลาการรับสมัคร สถานทีร่ับสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
      ๔.๑  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๗ - ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ 
      ๔.๒  สถานที่รับสมัคร  ณ  ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
      ๔.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวนเงิน  ๑๐๐  บาท  (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการสมัคร  ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี 
      ๕.๑  ใบสมัครตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๒  สําเนาวุฒิการศึกษา       จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน       จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๕  ใบรบัรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ 
กําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นของพนักงานส่วนตําบล (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จํานวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๖  รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว   จํานวน  ๓  รปู 
      ๕.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว/ช่ือสกุล  เป็นต้น   
      สําเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับใหใ้ช้กระดาษ A๔ เทา่น้ัน และรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

 สําหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไปและ               
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด         
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
ในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก 
 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการสรรหาและเลอืกสรร 
      ๖.๑  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บอร์ดข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข ๐๕๔ ๗๑๘๙๔๔ 
      ๖.๒  กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  สอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่สา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป   ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
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      ๖.๓  ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ  ดังน้ี 
    (๑)  แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ 
สวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
    (๒)  นําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวผู้สมัครมาแสดงในวันเลือกสรรด้วย 
    (๓)  ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เลือกสรรโดยเคร่งครัด 
  หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้ 
 ๗.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร  (ตามบัญชีรายละเอียด ภาคผนวก ข) 

     (๑)  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
      ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง รวมกันผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด  
      (๒)  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
      ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนรวมทั้งหมด 
 ๘.  การประกาศผลและการขึ้นบัญชี 

     ๘.๑  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง รวมกับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง และขึ้น
บัญชีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลําดับลงมา กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้สอบได้ภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับหมายเลข
ประจําตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

       ๘.๒  บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก กําหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันประกาศรายช่ือ
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่สา มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ันอีก และ
ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคร้ังก่อนเป็นอันยกเลิก 

       ๘.๓  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี ให้เป็นอันยกเลิกการ
ขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ  

    (๑)  ผู้น้ันไม่มารายงานตัวและทําสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอํานาจจ้างกําหนด 
    (๒)  ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการ 

คัดเลือก 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ภาคผนวก ก) 
 

รายละเอียดลกัษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและอัตราคา่จ้าง 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแมส่า  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 

 
ประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ช่ือตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
ค่าตอบแทน เดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท   
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครู
หรือข้าราชการครูได้ 
   
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
      ๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้าน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษการศึกษาตามอัธยาศัยและที่เก่ียวข้อง 
      ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้ืองต้น เพ่ือประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน
การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
      ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดต้ัง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๔ จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
      ๑.๕ ร่วมวางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข       
ที่กําหนด เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการ    
จัดการศึกษา 
 
 
 



๒ 
 

      ๑.๖ ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
      ๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษา
ตามอัธยาศัย เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
      ๑.๘ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 
      ๑.๙ ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของผลงานทางวิชาการของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 
      ๑.๑๐ ประสานและร่วมดําเนินการเร่ืองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
      ๑.๑๑ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ เพ่ือให้เด็กๆ 
ในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
      ๑.๑๒ ประสาน ตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพ่ือดูแลให้เด็กในท้องถิ่น
มีการเติบโตที่ถูกต้องและมีการพัฒนาการที่ดีสมวัย 
      ๑.๑๓ จัดทําโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ กีฬา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เด็กๆ ในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งมรดก
ล้ําค่าของท้องถิ่น 
      ๑.๑๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานการศึกษา เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
  ๓. ด้านการประสานงาน 
      ๓.๑ ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
      ๓.๒ ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔. ด้านการบริการ 
      ๔.๑ จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
 
 



๓ 
 

      ๔.๒ ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมท้ังให้คําแนะนําปรึกษาเบ้ืองต้น
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป 
      ๔.๓ ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางการศึกษาและแนวทางการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป 
      ๔.๔ เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร        สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้ด้านการศึกษา        การ
แนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
      ๔.๕ จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เก่ียวกับงานการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ภาคผนวก ข) 
 

รายละเอียดหลักสูตรและวิธกีารเลือกสรร 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแมส่า  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 

 

ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคํานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ดังน้ี 
๑.๑ วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 
 (๑) ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
 (๒) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
๑.๒ วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 (๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 (๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๓ วิชาภาษาไทย 
 เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคํา
หรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การเรียบข้อความ การสะกดคํา การแต่งประโยค และคําศัพท์ 
๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยต้องทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้   
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๓ ความรู้เก่ียวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒.๔ ความรู้ในการจัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 

ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน    
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น 
 



 
 


