ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง (จ้างเหมาบริการ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
****************************************************
ด้วยเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลภายนอกเพื่อทำสัญญาจ้างเข้าเป็นครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน
การสอนโรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยมีระยะเวลาในการจ้าง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ประเภทของการจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ (สังกัดกองการศึกษา)
- ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกปฐมวัย)
จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ)
จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกภาษาไทย)
จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย)
จำนวน 2 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีและไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ)
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๑.๗ ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้อ งรับ โทษจำคุกโดยคำพิ พ ากษาถึงที่ สุ ด ให้ จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ได้รับการทำสัญญาจ้าง
/2.2 ลักษณะงาน...

-22.2 ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3. การรับสมัคร
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3 .1 .1 ระ ย ะ เว ล าก ารรั บ ส มั ค ร ตั้ งแ ต่ วั น ที่ 1 4 มิ ถุ น าย น 2 5 6 4 ถึ ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร)
3 .1 .2 สถ าน ที่ รั บ สมั ค ร ณ ก องก ารศึ ก ษ า เท ศ บ าล ต ำบ ลเวี ย งพ างค ำ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5364-6569 ต่อ 30
3.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๓ รูป
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน ๑ ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน ๑ ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ
สำหรับตำแหน่งที่ไม่ระบุวุฒิการศึกษาจะต้องมีสำเนาวุฒิการศึกษามายื่นด้วย
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
จำนวน ๑ ฉบับ
ที่คุรุสภาออกให้
5. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ก่อนถึงวันสมัคร
จำนวน ๑ ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
7. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
คำนำหน้านาม ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
- เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ไม่ รับ สมั ค รคั ดเลื อกและไม่ ให้ เข้ าสอบคั ด เลื อ กสำหรับ
พระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๒๑ และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
- ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้ สมัครสอบแข่งขันได้เพียง
สาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
- ผู้ ส มัครเข้ารับ การสรรหาและการเลื อกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น
/4. การประกาศรายชื่อ...

-34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เท ศ บ า ล ต ำ บ ล เวี ย ง พ า ง ค ำ จ ะ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อ บ คั ด เลื อ ก
ใน วั น ที่ 2 1 มิ ถุ น า ย น 2 5 6 4 ณ ส ำนั ก งาน เท ศ บ าล ต ำบ ล เวี ย งพ างค ำ ห รื อ ท างเว็ บ ไซ ต์
www.wiangphangkham.go.th
4.2 การดำเนินการสอบคัดเลือก
กำหนดสอบ ในวั น พุ ธ ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม หนองแหวน
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- ตำแหน่ง ครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)
- เวลา 09.00 - 12.00 น.
ทดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน)
- เวลา 13.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์
- ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย)
- เวลา 13.30 - 16.30 น.
สอบสัมภาษณ์
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะ
ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
6. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถือ ว่าเป็ น ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะต้อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ รับ คะแนนในการประเมิ น สมรรถนะใน
แต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
6.1 ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะก่อน
6.2 ถ้ าประเมิ น ความรู้ค วามสามารถทั่ ว ไป และความสามารถหรื อ ทั ก ษะเฉพาะเท่ ากั น
ให้พิจารณาจากคะแนนประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลก่อน
6.3 ถ้ า คะแนนประเมิ น สมรรถนะทั้ ง 2 เท่ ากั น ให้ พิ จ ารณาจากผู้ ส มั ค รลำดั บ ต้ น เป็ น ผู้
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เทศบาลตำบลเวี ย งพางคำ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อ กที่ ผ่ านการประเมิ น
สมรรถนะในแต่ ล ะภาคที่ ส อบตามหลั ก สู ต รไม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ โดยเรี ย งตามลำดั บ คะแนนสอบที่ ไ ด้
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2564 ณ สำนั ก งานเทศบาลตำบลเวี ย งพา งคำ และทางเว็ บ ไซ ต์
www.wiangphangkham.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี

/การทำสัญญา...

-48. การทำสัญญาจ้างเหมาบริการผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อกจะได้รับ การทำสั ญ ญาจ้างเหมาบริก ารตามลำดับ ในบั ญ ชี เมื่อ ได้ รับ ความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น กำหนดการทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามจำนวนอัตราที่เทศบาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินจำนวนอัตราที่
ได้รับอนุมัติแต่ละตำแหน่ง และหากพบว่าภายหลังผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับการสั่งจ้าง และผู้ที่ทำสัญญาจ้าง
เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด เทศบาลตำบลเวียงพางคำจะดำเนินการถอนรายชื่อออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ หรือดำเนินการเลิกจ้างตามระเบียบฯ
เทศบาลตำบลเวีย งพางคำ อำเภอแม่ ส าย จั งหวัดเชีย งราย ดำเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร
ดั งกล่ า ว ในรู ป ของคณะกรรมการโดยยึ ด หลั ก ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็ น ธรรม
อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหาก
ผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ย วกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ สอบได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการ
สอบแข่งขันได้ทราบที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5364-6569 เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
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(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอน
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ มิถุนายน 2564)
********************************
ประเภทการจ้าง

จ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง

ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกปฐมวัย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันทำการของทางราชการ ซึ่งจะต้อง
ทำงานจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความเป็นสากล สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
๓. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดเนื้อหาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๕. มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งระหว่างเรียน ปลายภาคเรียน และปลายปี โดยใช้
เครื่องมือและวิธีวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับวุฒิภาวะและศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัย จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กำหนด หรื อหนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุฒิ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติ แล้ ว และใบรายงานผลการศึ กษา (Transcript)
สำเร็จการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรื อมีห นั งสื อรับ รองสิ ท ธิที่ คณะกรรมการคุรุส ภาออกให้ ห รือมีห นังสื อ รับรองสิ ทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท

-6(ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอน
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่
มิถุนายน 2564)
********************************
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ความรู้ทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุและผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการ
สรุ ป ความหรือ จั บ ประเด็น ในข้ อความหรือเรื่อ งราวหรือให้ วิเคราะห์
เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุ ติฐาน
หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่น
(2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจ
100
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วน
ตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) ความรู้ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ความรู้ ค วามสามารถในสาขา
วิชาเอกที่สมัครสอบ
(4) ทดสอบความสามารถเกี่ย วกับ วิช าการศึกษา ได้แก่ จิตวิทยา
หลั ก การสอน การวั ด และประเมิ น ผล การสร้ างและใช้ สื่ อ การเรี ย น
การสอน ทดสอบความรู้เกี่ ย วกับ พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 (รวมทั้ ง ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น ) พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
20
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
20
2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทำงาน
20
2.4 การแต่งกาย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
20
2.5 ความรู้ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ
20
รวม
200

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบข้อเขียน

โดยวิธีการสัมภาษณ์
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(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอน
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ มิถุนายน 2564)
********************************
ประเภทการจ้าง

จ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง

ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันทำการของทางราชการ ซึ่งจะต้อง
ทำงานจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความเป็นสากล สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
๓. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดเนื้อหาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๕. มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งระหว่างเรียน ปลายภาคเรียน และปลายปี โดยใช้
เครื่องมือและวิธีวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับวุฒิภาวะและศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.
ศ.กำหนด หรือหนั งสือรับ รองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สำเร็จการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรื อมีห นั งสื อรับ รองสิ ท ธิที่ คณะกรรมการคุรุส ภาออกให้ ห รือมีห นังสื อ รับรองสิ ทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท

-8(ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอน
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่
มิถุนายน 2564)
********************************
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ความรู้ทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุและผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการ
สรุ ป ความหรือ จั บ ประเด็น ในข้ อความหรือเรื่อ งราวหรือให้ วิเคราะห์
เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติ ฐาน
หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่น
(2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจ
100
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วน
ตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) ความรู้ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ความรู้ ค วามสามารถในสาขา
วิชาเอกที่สมัครสอบ
(4) ทดสอบความสามารถเกี่ย วกับ วิช าการศึกษา ได้แก่ จิตวิทยา
หลั ก การสอน การวั ด และประเมิ น ผล การสร้ างและใช้ สื่ อ การเรี ย น
การสอน ทดสอบความรู้เกี่ย วกับ พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 (รวมทั้ ง ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น ) พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
20
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
20
2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทำงาน
20
2.4 การแต่งกาย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
20
2.5 ความรู้ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ
20
รวม
200

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบข้อเขียน

โดยวิธีการสัมภาษณ์

-9-

(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอน
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ มิถุนายน 2564)
********************************
ประเภทการจ้าง

จ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง

ครูผู้สอน (สาขาวิชาเอกภาษาไทย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันทำการของทางราชการ ซึ่งจะต้อง
ทำงานจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความเป็นสากล สามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี
๓. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละชั้นให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. จัดเนื้อหาการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน โดยมีสาระตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๕. มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนทั้งระหว่างเรียน ปลายภาคเรียน และปลายปี โดยใช้
เครื่องมือและวิธีวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับวุฒิภาวะและศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาไทย จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กำหนด หรื อหนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุฒิ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติ แล้ ว และใบรายงานผลการศึ กษา (Transcript)
สำเร็จการศึกษา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรื อมีห นั งสื อรับ รองสิ ท ธิที่ คณะกรรมการคุรุส ภาออกให้ ห รือมีห นังสื อ รับรองสิ ทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.- บาท

-10(ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูผู้สอน
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่
มิถุนายน 2564)
********************************
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ความรู้ทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุและผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการ
สรุ ป ความหรือ จั บ ประเด็น ในข้ อความหรือเรื่อ งราวหรือให้ วิเคราะห์
เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลอย่างอื่น
(2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายระเบียบราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจ
100
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วน
ตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) ความรู้ เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ ความรู้ ค วามสามารถในสาขา
วิชาเอกที่สมัครสอบ
(4) ทดสอบความสามารถเกี่ย วกับ วิช าการศึกษา ได้แก่ จิตวิทยา
หลั ก การสอน การวั ด และประเมิ น ผล การสร้ างและใช้ สื่ อ การเรี ย น
การสอน ทดสอบความรู้เกี่ย วกับ พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 (รวมทั้ ง ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น ) พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2.1 ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
20
2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
20
2.3 ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทำงาน
20
2.4 การแต่งกาย บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
20
2.5 ความรู้ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ
20
รวม
200

วิธีการประเมิน

โดยวิธีสอบข้อเขียน

โดยวิธีการสัมภาษณ์

-11-

(ภาคผนวก ก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูพี่เลี้ยง
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ มิถุนายน 2564)
********************************
ประเภทการจ้าง

จ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง

ครูพี่เลี้ยง (ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแล ช่วยเหลือเด็กอนุบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายของทางราชการ
ซึ่งจะต้องทำงานจ้างวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ มีดังนี้
๑. เป็นผู้ช่วยครูประจำชั้น คอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยของเด็กตลอดเวลา
ตั้งแต่การรับเด็กเข้าสถานศึกษา เวลาเรียน และจนถึงเวลาเลิกเรียน
2. เป็นผู้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ
3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน ของใช้ประจำตัวเด็ก
4. ติดต่อ ประสานงานต่างๆระหว่างชั้นเรียน หรือบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการศึกษาทุกสาขาวิชา (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัยจะพิจารณา
กรณีพิเศษ)
3.เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักเด็กนักเรียน รักงานบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และอุทิศเวลา
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท

-12(ภาคผนวก ข)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูพี่เลี้ยง
(จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ มิถุนายน 2564)
********************************
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. คุณลักษณะส่วนบุคคลทักษะเฉพาะตำแหน่ง
(1) การพัฒนาและการดูแลเด็ก รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
ปฐมวัย ทักษะการเลี้ยง การดูแลเด็ก
(2) มีจริยธรรม คุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
(3) มีจิตสำนึกในการให้บริการ
(4) มีมนุษยสัมพันธ์
(5) สามารถทำงานเป็นทีม
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

100

โดยวิธีการสัมภาษณ์

1๐๐

