
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย 
เร่ือง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   

……………………………… 
ด้วยเทศบาลนครเชียงราย  จะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็น   พนักงานครู

เทศบาล  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เพื่อให้การด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  (ก.ท.จ.
เชียงราย)  ลงวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  พ.ศ.๒๕๕๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒ /๒๕๕๖  เมื่อวันท่ี  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  จึงประกาศ     
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดเทศบาล
นครเชียงราย  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและแต่งต้ัง 
๑.๑  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  ในสาขาวิชาเอก  ดังนี้ 

(๑)   วิชาเอกคณิตศาสตร์   จ านวน   ๑๐ อัตรา 
(๒)    วิชาเอกฟิสิกส์    จ านวน     ๒ อัตรา 
(๓)    วิชาเอกเคมี    จ านวน     ๒ อัตรา 
(๔)    วิชาเอกชีววิทยา    จ านวน     ๑ อัตรา 
(๕)    วิชาเอกอังกฤษ    จ านวน     ๒ อัตรา 

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  ลงวันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานเทศบาล ได้แก่ 
   (๑)    มีสัญชาติไทย 
   (๒)    มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   (๓)    เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   (๔)    ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

 (๕)    ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ี ก.ท. ประกาศก าหนด ดังนี้.- 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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   (๖)    ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน ตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๗)    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   (๘)    ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (๙)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า 
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๑๒) ไม่ เป็น ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัย 
ตามมาตรฐานท่ัวไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล   
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  
  ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ ๒.๑ (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๔)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  อาจพิจารณายกเว้น
ให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้  ส่วนผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑ 
(๑๑) (๑๒)  ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณี
ทุจริตต่อหน้าท่ี  หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒.๑ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือ
ราชการเกินสามปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระท าผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าท่ี  คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงรายอาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการได้ 

 
๒.๒  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 

              ๒.๒.๑  ผู้สมัครต้องมีวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร  และมีคุณวุฒิปริญญาตรีทาง
การศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่นท่ี ก.ท. รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานครู
เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติปริญญาตรีแล้ว
ว่าเป็นผู้ส าเร็จอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันท่ีเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันท้ายสุด  คือ  วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖   
              ๒.๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ออกให้โดยคุรุสภา  ตามพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๖  และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 
อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันท่ีเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย  คือ  วันที่   ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖ 

๒.๒.๓  พระภิกษุสงฆ์  สามเณร  ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน  ตามนัย
หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี  นร  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และ
ตามความในข้อ ๕  ของค าส่ังมหาเถรสมาคม  ลงวันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
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๒.๒.๔  ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสาขาวิชาเอกหลายสาขาให้  สมัครสอบแข่งขันได้
เพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น 

๒.๒.๕  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครท่ีก าหนดไว้ และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจ
พบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรง  หรือไม่เป็นไปตามท่ีรับสมัครสอบ  เทศบาล 
นครเชียงรายจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นๆ  เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น  และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไม่ว่าจะกรณีใดท้ังส้ิน 
 

  ๓.  อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
  ๓.๑  ต าแหน่ง  ครู ผู้ช่วย  ผู้มีวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร  ๔  ปี  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  
อันดับครูผู้ช่วย  ขั้น  ๘,๓๔๐  บาท 
  ๓.๒  ต าแหน่ง  ครู ผู้ช่วย  ผู้มีวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร  ๕  ปี  ให้ได้รับอัตราเงินเดือน  
อันดับครูผู้ช่วย  ขั้น  ๙,๑๔๐  บาท 
 

๔. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 
  ให้ผู้ประสงค์ท่ีจะสมัครสอบแข่งขัน  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ต้ังแต่วันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ  ณ  โรงเรียน
เทศบาล  ๗  ฝ่ังหมิ่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
 
  ๕.  เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  และน ามายื่นสมัคร
ด้วยตนเองในวันสมัคร  พร้อมเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑  ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง)  ท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีจะสมัคร
พร้อมส าเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจในวันสมัคร 
  ในกรณีท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาแล้ว  แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา 
ให้ผู้สมัครสอบใช้ส าเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า   ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  แต่รอการอนุมัติ    
วุฒิการศึกษาอยู่แทนได้  โดยใบรับรองจะต้องระบุวันท่ีท่ีผู้สมัครส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย  
  ๕.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทยท่ีระบุสาขาหรือวิชาเอกท่ีจะสมัคร (ฉบับจริง)
พร้อมส าเนา  ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ชุด  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  ๕.๓  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน)  
และถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน  ๓  รูป  โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัครสอบ  จ านวน  ๑  รูป      
ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ  จ านวน  ๒  รูป 
  ๕.๔  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมส าเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 
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  ๕.๖  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 
ตามท่ี ก.ท. ก าหนด  ซึ่งออกให้โดยแพทย์ท่ีได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน นับต้ังแต่วันตรวจร่างกาย    จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๗  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (ฉบับจริง) พร้อมส าเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๕.๘  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล  ใบรับรองผ่าน      
การเกณฑ์ทหาร (ส.ด. ๙)  เป็นต้น  พร้อมส าเนาซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๙  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ใช้กระดาษเอ ๔ เท่านั้น   
 

  ๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
  ผู้ท่ีจะสมัครสอบแข่งขันฯ  จะต้องช าระค่าธรรมเนียมสอบ  คนละ  ๒๐๐  บาท  และเทศบาล
นครเชียงรายจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

  ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
  เทศบาลนครเชียงราย จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ และรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้อง  ภายในวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  ส านักงานเทศบาลนครเชียงราย  และทางเว็บไซต์ของ
เทศบาลนครเชียงราย  http://www.chiangraicity.go.th 
 

  ๘.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป โดยการสอบข้อเขียน  (ปรนัย)  ดังนี้ 
                (๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุและผล  (คะแนนเต็ม  ๒๕ คะแนน) 

- ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือ
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือ
สังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  หรือให้ศึกษา
วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น 

- ทดสอบความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ 
- ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 

  (๒) วิชาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)   
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา  โดยการให้สรุปความและหรือตีความ  

จากข้อความส้ันๆ  หรือบทความ  และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ  จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยค
หรือข้อความส้ันๆ 
    (๓) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)   

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
- กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖   
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
- นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
- เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 
  ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย)  ตามหลักสูตรเนื้อหา  ดังนี้ 

(๑) วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งครู    (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  ดังนี้ 

- หลักการศึกษา 
- การจัดกระบวนการเรียนรู ้
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
- การพัฒนาผู้เรียน 
- การบริหารจัดการช้ันเรียน 
- การวิจัยทางการศึกษา 
- ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
- วัดแววความเป็นครู 
- จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
- เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ 

(๒) วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก   (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
 

  ๘.๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
     ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
ในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงที
วาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ   จริยธรรมและคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  โดยวิธีสัมภาษณ์ และประเมิน
การสอนแบบจุลภาค (Micro - Teaching)  ท้ังนี้  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และส่ืออุปกรณ์
ประกอบการสอน   โดยใช้เวลาในการทดลองสอนแบบจุลภาคไม่เกิน  ๑๐  นาที 
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ทั้งนี้  เทศบาลนครเชียงราย  จะด าเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
(ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข.) ก่อน  จึงจะให้ผู้สมัครสอบ
ที่สอบแข่งขันได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์การตัดสิน เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค  ค.)  ต่อไป   
 

 ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้

ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค ค.)  ท่ีสอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  การตัดสินถือเป็น
เด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้   

 

                  ๑๐.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๐.๑  เทศบาลนครเชียงราย  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงตามล าดับจาก

ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง  (ภาค ค.) เท่ากัน  ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข.)   
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข.) 
เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า      
ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ให้ผู้ท่ีสมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

๑๐.๒ เทศบาลนครเชียงราย จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี  
นับต้ังแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันฯ  แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

 ๑๑.  การบรรจุและแต่งต้ัง 
๑๑.๑  เทศบาลนครเชียงราย  จะบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีไว้เฉพาะ

เทศบาลนครเชียงรายเท่านั้น  โดยไม่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งต้ัง 
  ๑๑.๒  ผู้สอบแข่งขันได้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานครูเทศบาลแล้วจะต้องด ารง
ต าแหน่งในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อย่างน้อย ๑ ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะโอนไปสังกัดหน่วยงานราชการอื่นได้   
  ๑๑.๓  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไป  หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  หรือคุณวุฒิท่ียื่นสมัครสอบ ก.ค.ศ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ
ตรงตามประกาศรับสมัคร  ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังให้เข้ารับราชการในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ 
  ๑๑.๔  ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีมีอายุใช้ได้ในวันท่ีจะได้รับ
การบรรจุและแต่งต้ัง 
  ๑๑.๕  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งต้ังครั้ งแรก จะยึด
ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังครั้งแรกให้มารายงานตัว  
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องสนใจรับทราบการประกาศผลสอบแข่งขัน และจ านวนผู้ถูกเรียก
บรรจุและแต่งต้ัง  ส าหรับการบรรจุและแต่งต้ังในครั้งต่อไป  จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับท่ี
จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นรายบุคคล  โดยวิธีการส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ในเขตจ่าย  






