
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล 

 
ด้วย ส านักงาน  กศน. จังหวัดระยอง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   

ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
และแบบท้ายสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๔ และหนังสือ ส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๑๐๕๒๔  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  

ดังนั้น  เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและยุติธรรม 
มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการและเป็นไปตามรายเอียดสาระส าคัญการสรรหาหรือ
เลือกสรรพนักงานราชการที่ส านักงาน กศน. ก าหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล ดังนี้ 

1.  กลุ่มงาน ต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
     1.1  กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
     1.2  ต าแหน่ง   ครู กศน. ต าบล  จ านวน  3  อัตรา 

สถานศึกษา กศน. ต าบล เลขที่ต าแหน่ง 
1. กศน. อ าเภอบ้านฉาง พลา 10835 
2. กศน. อ าเภอปลวกแดง ปลวกแดง 10838 
3. กศน. อ าเภอวังจันทร์ พลงตาเอ่ียม 10856 

              1.3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดท าฐานข้อมูล 
ชุมชนเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

  2.  ค่าตอบแทน  18,000.- บาท 

3.  สิทธิประโยชน์   
               ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554   
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  4.  คุณสมบัติทั่วไป 

4.1  มีสัญชาติไทย 
4.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบรบิูรณ์  
4.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.4   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    4.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง 
     4.6  ไม่เคยผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
                         4.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
โรค มายื่นด้วย 
  5.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาดังนี้  ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา
บัณฑิต  หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

6.  การรับสมัคร 
 6.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

               ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่ง ครู กศน. 
ต าบล  ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ด้วยตนเองได้ท่ี ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  146 ถนนสุขุมวิท ต าบล 
เนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  รับสมัครต้ังแต่วันท่ี  11–20  พฤษภาคม 2558  
ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 -16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ 

6.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
1)  ใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด  จ านวน  1  ชุด 
2)  ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล จ านวน 1 ชุด 
3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่าย 

ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร  จ านวน 3  รูป) 
                            4)  ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน  1 ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2558  
   หมายเหต ุ ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษา คือ ปรญิญาบัตร มายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันท่ีได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ แต่จะต้องน าส าเนาปริญญาบัตรมาแสดงในวันท่ี
จัดท าสัญญาจ้าง 
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5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
6)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1  ฉบับ 

ท้ังนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และ 
ลงชื่อก ากับด้วย 

     7.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครัง้นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
  8.  ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัคร จ านวน 200.-  บาท  และเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง แต่ต้ังนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันท่ีประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน 

  9.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
       9.1  ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ในเรื่องต่อไปน้ี 
      1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
      2)  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546                 
          3)  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551               
      4)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
      5)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
      6)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
      7)  นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
            และส านักงาน กศน. 
      8)  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
      9)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 
     10)  การจัดท าฐานข้อมูล    
              9.2  ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 50  คะแนน) 
    การสัมภาษณ์จะพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่จะท างาน 
ในหน้าท่ี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร  
     9.3  แนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล  (คะแนนเต็ม  50 คะแนน) 
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  10.  เกณฑ์การตัดสิน 
         ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  
         กรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์
มากกว่า อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
        กรณีได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ เท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนน
ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล มากกว่า อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
       กรณีท่ีได้คะแนนแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน
เป็นผูอ้ยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า   

  11.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ภายในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558  ณ  ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง หรือทางเว็บไซต์ http://rayong.nfe.go.th 

12.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก             

     วัน/เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ สถานที่ 

วันอังคารท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00–10.30 น. 

 
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(ข้อ 9.1) 
 

 
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ 
ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง 

เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน สัมภาษณ์ 
และประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. 
ต าบล 

       

   13.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
        ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ส านักงาน กศน. 
จังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์ http://rayong.nfe.go.th  ในวันท่ี  28  พฤษภาคม  2558 และขึ้นบัญชีส ารอง 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันนี้แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก  

14.  การท าสัญญาจ้าง  
                 ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการจะท าสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน
ต้ังแต่วันท่ี 1  มิถุนายน 2558  เป็นต้นไป และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ี คพร. ก าหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2559  
ตามอัตราก าลังที่ คพร. ก าหนด   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 

 

 



 
ปฏิทินการคัดเลือกพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
  

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

6  พฤษภาคม 2558 ประกาศรับสมคัรสอบ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
 

11-20 พฤษภาคม 2558 กรอกใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง 
 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 09.00-16.00 น. 

22  พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการสรรหา ส านกังาน กศน. จังหวัดระยอง 
หรือทางเว็บไซต์ 

http://rayong.nfe.go.th 

 

26  พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียน 
ประเมินประวตัิ วิสัยทัศน์ ผลงาน และ

สัมภาษณ์ประเมินแนวทางการพัฒนา 
กศน. ต าบล 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

28  พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
หรือทางเว็บไซต์ 

http://rayong.nfe.go.th 

 

29  พฤษภาคม 2558 รายงานตัวปฏิบตัิงาน และท าสัญญาจ้างเพื่อ
ทดลองปฏิบัติงาน 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 

เวลา 08.30 น. 

1 มิถุนายน 2558 ปฏิบัติงาน ณ กศน. อ าเภอ  
 

กศน. อ าเภอบ้านฉาง, ปลวกแดง,  
 วังจันทร์ 

เวลา 08.30 น.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                          

 

 


