
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลบุ่งคล้า 

เรื่อง  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
 

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

  ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา

และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูม ิ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พนักงานจา้งตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก ไปแล้วนั้น  

 

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการกำหนดตำแหน่ง การใช้ตำแหน่ง และคุณสมบัติของ

พนักงานจา้งในสถานศกึษา (โรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามหนังสอืสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 

ที่ 0809.4/ว1 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา 

(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 3 มกราคม 2566  

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงขอแก้ไขความในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับ

สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้  
 

  1. ให้แก้ไขความแห่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง รับสมัครบุคคล

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วให้ใช้ขอ้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

       “ตำแหน่ง ผูช่้วยครู” 

       “ภาคผนวก ก  ข้อ 2 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า” 

       “ภาคผนวก ข  ข้อ 2 ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติสำหรับการจา้ง แนบท้ายประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า” 
 

  นอกนั้นคงเดิม 

    

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

 

 

           (นายวสันต์  กลา้แท้) 

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ประเภทพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
ชื่อตำแหน่ง   ผู้ช่วยครู  
 

คุณสมบัตสิำหรับการจ้าง 
  ครูผู้ช่วย (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
            1. มีคุณวุฒปิรญิญาตรหีรอืคุณวุฒิอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. 
กำหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ 
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีคุ่รุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าทีส่อน 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้น
เรียน พัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์การ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

  1. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  1.1 นำผลวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการ
จัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
  1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 
   1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.1 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการผลิต ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน 
  2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน  
รายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ข. 
-2- 

 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  
 ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  จำนวน 50 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ของตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
4) การใช้ภาษาและหลักการคิดคำนวณ 
5) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 
6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

 

 ข.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีปรนัย 
 1)  พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 2)  ความรู้เกี่ยวกับประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 
 3)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
 4)  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 5)  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 6)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
 7)  จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ 3-5 ป ี
 8)  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 
 

 ค.ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ 
 1)  ประวัติส่วนตัว  การศึกษา  บุคลิกภาพ     20  คะแนน 
 2)  วิสัยทัศน์ในการทำงาน ประสบการณ์ในตัวเอง    20  คะแนน 
 3)  การควบคุมอารมณ์ อุปนิสัย ท่วงท่าวาจา การแต่งกาย   20  คะแนน 
 4)  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ    20  คะแนน 
 5)  มนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม  20  คะแนน 
 
 
หมายเหตุ  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


