ประกาศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน) (ฉบับที่ 2)
----------------------------------------------ด้วยเทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะตกลงจ้าง
เหมาบริการ รายละเอียดดังนี้
1. การจ้างหมาบริการ ( ครู ) เพื่อปฏิบัติงานการสอน ในโรงเรียนเทศบาลเวียงพางค า
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) จ้างเหมาบริการ (ครูช่วยสอน)
จานวน 2 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ทักษะฝีมือ /งานทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายการดูแล สนับสนุน แนะนาหรือชี้แนะ ซึ่งหน้าที่ด้านการดูแลเด็กคือ การทาหน้าที่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจของเด็ก เอาใจใส่ต่อความปลอดภัย โภชนาการ สุขภาพ ครูปฐมวัยต้องดูแล
ความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยอย่างปกติสุขประกอบด้วยการดูแลการเจริญเติบโต สุขภาพ พัฒนาการและความ
ปลอดภัย พัฒนาทักษะพื้นฐานและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จาเป็นสาหรับ
เด็ก เช่น พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานและภาษา การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน การควบคุมพฤติกรรม
ตนเองอย่างมีเหตุผล พัฒนาทักษะทางสังคม การส่งเสริมดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาทุกวิชาเอก หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง
และกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าว
ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย วันที่ 22 กันยายน 2560 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสาเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้นเป็นทาง
สาขาวิชาหรือสาขาวิชาเอก ตามระเอียดตาแหน่งคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่จะสมัคร
แข่งขันแนบท้ายประกาศนี้
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญั ติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลัง
วันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 22 กันยายน 2560
3) พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสาร
บรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของ
คาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4) ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาชาวิชาเอกหลายสาขาให้ สมัครสอบแข่งขันได้เพียงสาขา
วิชาเอกเดียวเท่านั้น
5) ให้ผู้สมัครสอบรับรองว่า ตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรง
ตามประกาศรับสมัครที่กาหนดไว้ หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับ
สมัครให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
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4. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ที่ ส มั ค รเข้ า รั บ การจ้ า งเหมาบริ ก ารต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความ สามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรับ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ
8) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่น
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
5. ระยะเวลาการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าทางานจ้างเหมาบริการ ให้รับและยื่นใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้อง กองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงพางคา โดยกาหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่
วันที่ 13 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
6. สถานที่รับสมัคร
ห้องกองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องกรองรายละเอียดในใบสมัครถูกต้องและครบถ้วน และนามายื่นสมัครด้วย
ตนเองในวันสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังนี้
1) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง) ที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่สมัคร
พร้อมสาเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจในวันสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุมิทางการศึกษา
ให้ ผู้ ส มั ครสอบใช้ ส าเนาใบรับ รองของสถานศึ กษาว่าได้ส าเร็จศึก ษาตามหลั ก สู ตรแล้ ว แต่รอการอนุ มัติ วุฒิ
การศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาไว้ด้วย
2) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยที่ระบุสาขาหรือวิชาเอกที่จะสมัคร
(ฉบับจริง) พร้อมสาเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
4) ส าเนาบั ต รประจาตั ว ประชาชน ส าเนาทะเบี ยนบ้ าน จานวนอย่างละ 1 ฉบั บ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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5) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.ท. กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่ายกาย จานวน 1 ฉบับ
6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ฉบับจริง) พร้อมสาเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองสาเนา
ถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
7) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการสมรส, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
8. การประกาศรายชื่อและสถานที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 25 กันยายน 2560
ณ สานักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
9. วัน เวลา และสถานที่ ดาเนินการเลือกสรร
ดาเนินการสอบเลือกสรรในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
10. วิธีการเลือกสรร
การทดสอบโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการทดสอบเบื้องต้น (จานวน 100 คะแนน) โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
20 คะแนน
2.การสาธิตการสอน
30 คะแนน
3.ปฏิภานไหวพริบในการให้สัมภาษณ์
10 คะแนน
4.บุคลิกภาพ
10 คะแนน
5.ความรอบรู้ในสาขาวิชาเอกและความรู้ความสามารถทั่วไป 30 คะแนน
11. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสิน ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิ ทธิใด ๆ มิได้ ผู้ ที่ถือว่าเป็นผู้ สอบแข่งขันได้
และมีสิทธิได้รับการจ้างเหมาบริการ ต้องได้คะแนนในให้สัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ
12. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้าทางานจ้างเหมาบริการและการขึ้นบัญชี
ประกาศผู้ได้รับเข้าทางานจ้างเหมาบริการและการขึ้นบัญชี ในวันที่ 27 กันยายน
2560 โดยจะเรีย งล าดั บ ผู้ที่ ได้คะแนนสู งสุ ดลงมาตามล าดับ ในกรณี ที่ผู้ ได้คะแนนเท่ ากันจะให้ ผู้ ที่รับเลข
ประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
13. การจ้างเหมาบริการ
การจ้างเหมาบริการผู้ที่ได้รับการเลือกสรรตามบัญชีผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่าตามลาดับ
และจะเรียกทาสัญญาจ้างต่อเมื่อผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 พร้อมทั้งให้ได้รับเงินตามระยะเวลา
การจ้างเหมาบริการตามอัตราค่าจ้าง ดังนี้
1) จ้างเหมาบริการเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2561
2) อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ
(1) ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง 9,000.-บาท
(2) ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราค่าจ้าง 9,000.-บาท
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14. การทาสัญญาจ้างเหมาบริการ
ผู้ที่ได้รับการเลือกสรร จะได้รับการจ้างเหมาบริการตามลาดับในบัญชีผู้ที่ได้รับการ
เลือกสรรโดยการจ้างเหมาบริการกาหนดการทาสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรตามสัญญาจ้างเหมาบริการให้ขอรับใบสมัครฯ
ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาทาการดังกล่าว
(ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 053-646569- ต่อ 116)
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา

พ.ศ. 2560
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ผนวก
รายละเอียดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทาสัญญาจ้างเหมาบริการ (ครู)
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
1. ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาชีพครู หรือเคยศึกษา หรือฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
1.1 ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ดังนี้
(1) การศึกษา
(2) ครุศาสตร์
(3) ศึกษาศาสตร์
(4) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(5) วิทยาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์....) หรือ (ศึกษาศาสตร์การสอน...) หรือ (การสอน....)
(6) ศิลปศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์....) หรือ (ศึกษาศาสตร์การสอน...)
(7) คหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศึกษา เกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตร
ศึกษา และบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา
1.2 ปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค. รับรอง และกาหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง สาหรับตาแหน่ง
สาหรับพนักงานครูเทศบาล และได้รับคุณวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเคยศึกษาหรือฝึกอบรมหรือ
สอบไล่ได้ทางการศึกษาโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
(2) ประกาศนียบัตรครูพิเศษการศึกษา (พ.กศ.)
(3) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
(4) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.)
(5) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
(6) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถมการช่าง (ป.ป.ช.)
(7) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
(8) อนุปริญญาวิชาการศึกษา (อ.กศ.)
(9) อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
(10) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
(11) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ม.)
(12) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง (ป.ม.ช.)
(13) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมเกษตร (พ.ม.ช.)
(14) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ป.ม.ก.)
(15) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมคหกรรมศาสตร์
(16) ประกาศนียบัตรครูมัธยมอาชีวศึกษา (ป.ม.อ.)
(17) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม ( ปวส.ปม.)
(18) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมครูธุรกิจ (ป.ม.ธ.)
(19) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ป.ม.ศ.)
(20) ประกาศนียบัตรประโยคครูวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.)
(21) ประกาศนียบัตรประโยคครูเทศนิคชั้นสูง ( ป.ท.ส.)
(22) ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
(23) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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1.3 ถ้าเป็นปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง นอกเหนือจากข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ต้องตรวจนับ
จานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูให้ครบทั้ง 6 กลุ่ม กลุ่มต่อไปนี้จากระเบียบผลการเรียน
(Transcipt) จานวนรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต คือ
(1) การฝึกสอนหรือประสบการณ์สอน : ต้องฝึกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน
(2) จิตวิทยาการศึกษา : จิตวิทยาการเรียนการสอน จิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาวัยเด็กสาหรับครู
ฯลฯ
(3) สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา การใช้สื่อ ฯลฯ
(4) การประเมินผลการเรียน : การสร้างแบบทดสอบ การประเมินผล ฯลฯ
(5) วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนวิชาเอกต่าง ๆ ฯลฯ
(6) หลักการศึกษา : หลักสูตรการศึกษา ความรู้เบื้องต้นสาหรับครู ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา และ
ระบบโรงเรียน ฯลฯ

