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ภาคผนวก ข 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

----------------------------------------------------------- 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (กองการศึกษา) 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
 1. การแต่งกายในวันสอบแข่งขันฯ ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ      
สวมกระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น    
หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนดหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 2. ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น  นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเข้าไปภายในห้องสอบ  
โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
 ตารางสอบ  
วัน/เวลา/สถานที่ สมรรถนะ ขอบเขตวิชาเนื้อหาที่สอบ วิธีการประเมิน 
19 มิถุนายน 2562 
09.30 – 11.30 น. 
ห้องประชุม อบต.บา้นคา 

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
จ านวน 50 ขอ้ 50 คะแนน 

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 
2. ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความ
หรือเร่ืองราว 
3. ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น 
4.ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะ
เป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน 
5.ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น 
สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตวัเลขและข้อมูลตา่งๆ การคิดสรุปหาเหตุผล
ต่างๆ การคิดสรุปหาเหตุผล  และอปุมาอุปไมย  

โดยวธิีการสอบ 
ข้อสอบปรนัย 

ภาคความรู้ความสามารเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) 
จ านวน 50 ขอ้ 50 คะแนน 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
2. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาปฐมวัย (0-5ปี) ระยะยาว 
4.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2560-2564 
5. มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ
6 .มาตรฐานการด าเนินงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ลักษณะงานที่ปฏบิัติของครูผู้ดูแลเด็ก 
8. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
9.มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  9.1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
   9.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   9.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน 
10. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
11. คุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
12. หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560 

โดยวธิีการสอบ 
ข้อสอบปรนัย 

19 มิถุนายน 2562 
13.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุม อบต.บา้นคา 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
100 คะแนน 

เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบ
เอกสาร  เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีจ่าก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ทว่งที
วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรยิธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏบิัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

โดยวธิีการสอบ 
สัมภาษณ ์
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ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  (กองการศึกษา) 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
 1. การแต่งกายในวันสอบแข่งขันฯ ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ      
สวมกระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น    
หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนดหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 2. ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น  นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเข้าไปภายในห้องสอบ  
โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
 ตารางสอบ 
วัน/เวลา/สถานที่ สมรรถนะ ขอบเขตวิชาเนื้อหาที่สอบ วิธีการประเมิน 
19 มิถุนายน 2562 
09.30 – 11.30 น. 
ห้องประชุม อบต.บา้นคา 

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
จ านวน 50 ขอ้ 50 คะแนน 

 1. สรุปความหรอืจับประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ  
สังคม 
3. แนวโน้มหรือความเปลีย่นแปลงที่น่าจะเป็น ตามขอ้มูลหรือ
สมมติฐาน 
4.ศึกษาวิเคราะหแ์ละสรุปผลอยา่งอื่นทีเ่หมาะสมกับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถ 

โดยวธิีการสอบ 
ข้อสอบปรนัย 

ภาคความรู้ความสามารเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข.) 
จ านวน 50 ขอ้ 50 คะแนน 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
2.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
3.มีความรู้ความสามารถด้านโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก
ก่อนวยัเรียน 
4.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ 
6.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 

โดยวธิีการสอบ 
ข้อสอบปรนัย 

19 มิถุนายน 2562 
13.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุม อบต.บา้นคา 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 
100 คะแนน 

เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบ
เอกสาร  เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีจ่าก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ทว่งที
วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรยิธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏบิัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

โดยวธิีการสอบ 
สัมภาษณ ์
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ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (ส านักปลัด) 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
 1. การแต่งกายในวันสอบแข่งขันฯ ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ      
สวมกระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น    
หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนดหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 2. ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น  นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเข้าไปภายในห้องสอบ  
โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
ตารางสอบ 
วัน/เวลา/สถานที่ สมรรถนะ ขอบเขตวิชาเนื้อหาที่สอบ วิธีการประเมิน 
19 มิถุนายน 2562 
13.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุม อบต.บา้นคา 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
100 คะแนน 

เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบ
เอกสาร  เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีจ่าก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ทว่งที
วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรยิธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏบิัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

โดยวธิีการสอบ 
สัมภาษณ ์

 
ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  (กองช่าง) 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
 1. การแต่งกายในวันสอบแข่งขันฯ ให้แต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ  สวม
กระโปรง  สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  สุภาพบุรุษ  แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  หากไม่
แต่งกายตามที่ก าหนดหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
 2. ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น  นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบเข้าไปภายในห้องสอบ  
โดยผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวสอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  วัน  เวลา  สถานที่สอบ 
ตารางสอบ 
วัน/เวลา/สถานที่ สมรรถนะ ขอบเขตวิชาเนื้อหาที่สอบ วิธีการประเมิน 
19 มิถุนายน 2562 
13.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุม อบต.บา้นคา 
 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  
100 คะแนน 

เป็นการประเมินบุคคลโดยการสัมภาษณ์  สังเกต  ตรวจสอบ
เอกสาร  เพือ่พิจารณาความเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีจ่าก
ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ทว่งที
วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรยิธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้รว่มงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  ความสามารถ
พิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏบิัติราชการ และพฤติกรรมที่
ปรากฏของผู้เข้าสอบ 

โดยวธิีการสอบ 
สัมภาษณ ์
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ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

ครั้งที่ 3/2562 
วัน/เวลา ก าหนดการ หมายเหตุ 

27 พฤษภาคม 2562 ประกาศรับสมัครสอบ 
(ก่อนวันรับสมัคร 5 วันท าการ) 

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคา 

4 - 12 มิถุนายน 2562 รับสมัคร 
(ไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ) 

 

13 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
19 มิถุนายน 2562 สอบภาค ก.  ข.  และ ค.  
20 มิถุนายน 2562 ประกาศผลสอบ  

 
 


