ประกาศเทศบาลตาบลดงเย็น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
......................................................................
ด้ว ยเทศบาลตาบลดงเย็น มีความประสงค์จะรับสมัค รบุคคลเพื่อจัดจ้า งเป็นพนักงานจ้า ง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒3 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๔๗ หมวด ๔ การสรรหาและการเลือกสรร จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จานวน 1 อัตรา
รายละเอี ย ดแต่ ล ะตาแหน่ง ปรากฏอยู่ใ นรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การรั บสมัค รแนบท้า ย
ประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้ องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐ วิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่ว น
ท้องถิ่นมายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่
วันที่ 12 - 20 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงาน
เทศบาลต าบลดงเย็ น สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ ส านั ก งานเทศบาลต าบลดงเย็ น หมายเลขโทรศั พ ท์
๐-4261-28๐3
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยตนเอง
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓.๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๖ เดือน ( นับถึงวันรับสมัคร )
จานวน ๓ รูป
๓.๓.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓.๕ สาเนาใบวุฒิบัตร หรือสาเนาใบสุทธิประกาศนียบัตร หรือสาเนาทะเบียนผลการ
เรียนหรือหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓.๖ สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ,ใบทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
จานวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่ อกากับไว้ในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัคร
ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามที่
กาหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ หรือตาม
ข้อความทีแ่ จ้งในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ในการประกอบใบสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือคุณวุฒิที่ใช้ในการ

-๓–
สมัครไม่ถูกต้อง เทศบาลตาบลดงเย็นจะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ โดยถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ดังกล่าว
๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ตาแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิ ดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิ ทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
๔. การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
เทศบาลตาบลดงเย็น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ตารางสอบ สถานที่
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕61 ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลดงเย็น ดาเนินการสอบประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ประกาศ
รายชื่ อ ผู้ ผ่ า น (สอบข้ อ เขี ย น) ในวั น ที่ 5 เมษายน 2561 และด าเนิ น การสอบประเมิ น สมรรถนะ
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 11 เมษายน 2561
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ และประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการทดสอบ และประเมินสมรรถนะ
แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดาเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ (ผู้มีสิทธิเข้า
สอบสัมภาษณ์ตอ้ งเป็นผู้ได้รับคะแนนในการสอบข้อเขียนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลดงเย็น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนที่สอบได้ พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) ในวันที่ 20 เมษายน ๒๕61 ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ดงเย็น โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับวันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตาบลดงเย็นกาหนด ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร
จะได้รับการแต่งตั้งตามลาดับในบัญชีผู้สอบ ตามตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลดงเย็น ทั้งนี้ ให้มีผลตามความ
เห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ( ก.ท.จ. มุกดาหาร ) แล้วเท่านั้น

-๔- เทศบาลตาบลดงเย็น ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าว โดยยึดหลักความรู้
ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลหรือผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้
- ผู้ ส มัครต้ องรั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่ว ไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครสอบ
คัดเลือก พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ
กากับ
- ในกรณีที่มคี วามผิดพลาดดังกล่าวของผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตาบลดงเย็น

ผนวก (ก)
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง)

จานวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
ดงเย็น กองการศึกษา เทศบาลตาบลดงเย็น ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเด็กอบรมสั่งสอน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
ได้รับพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑ์พัฒนาการ
เด็ ก ตลอดจนปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ เ ด็ ก รั ก ชาติ ศาสนา และสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย รักสิ่งแวดล้อม และมีระเบียบวินัย จัดเตรียมสถานที่เรียนอุปกรณ์การเรียน การสอนส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลดงเย็น ติดตามผลงานและจัดทารายงานต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลอาจมีคาสั่งมอบหมายให้พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ปฏิ บั ติ เป็ น พิเศษนอกเหนื อจากขอบเขตหน้า ที่ความรั บผิ ดชอบ โดยไม่ต้ องแก้ไ ขสั ญญาและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของเทศบาล โดยถือเป็นการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามสัญญา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการส่งเสริมความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางครุศาสตร์บัณฑิตหรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขาวิชา
2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. ค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น
จะได้รับค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 15,00๐.- บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี โดยอาจต่อสัญญาจ้างได้อีกโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผนวก (ข)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางาน พฤติกรรมที่ปรากกฎทางอื่นสาหรับผู้เข้าสอบ
การสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

โดยวิธี สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะดังนี้
๑. การรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 12 - 20 มีนาคม ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐
น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลดงเย็น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สานักงานเทศบาลตาบลดงเย็น หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-4261-28๐3 โทรสาร 0-2461-2807
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ
วันที่ 23 มีนาคม ๒๕61 ณ สานักงานเทศบาลตาบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท์ ๐–4261 – 28๐3
โทรสาร 0-2461-2807
๓. ประเมินสมรรถนะ
- สอบข้อเขียน
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ในวันที่ 30
มีนาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 201 เทศบาลตาบลดงเย็น
- สอบสัมภาษณ์
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 11 เมษายน ๒๕61 เวลา 09.0๐ เป็นต้นไป น. ณ
ห้องประชุม 201 เทศบาลตาบลดงเย็น
๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
วันที่ 5 เมษายน ๒๕61 ณ สานักงานเทศบาลตาบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท์ ๐–4261–28๐
3 โทรสาร 0-4261-2807
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท์ ๐–4261–
283 โทรสาร 0-4261-2807

(ผนวก ค)
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลดงเย็น ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
*******************************************************************************************
ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50)
ดาเนินการโดยวิธีทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบปรนัย หรือวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ กาหนด
โดยมีกรอบเนื้อหาในการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน
2. กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล
3. กฎหมายว่าด้วยการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่ เช่น กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
5. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
7. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (50)
ดาเนินการโดยวิธีทดสอบแบบอัตนัยหรือแบบปรนัย หรือวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมฯ กาหนด
โดยมีกรอบเนื้อหาเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.3 การจัดการเรียนรู้
1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.5 การพัฒนาผู้เรียน
1.6 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.7 การวิจัยทางการศึกษา
1.8 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.9 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.10 วินัย การรักษาวินัยของพนักงานครู คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100)
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องหรือวิธีการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการฯ กาหนด โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ภาวะผู้นา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
6. ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
รวมคะแนน 3 ภาค 200 คะแนน
************************************

