
 
ประกาศส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 

เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  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 วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  
และแบบท้ายสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ ข้อ ๔ และหนังสือ ส านักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๑๐๕๒๔  
ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  

ดังนั้น  เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและยุติธรรม 
มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการและเปน็ไปตามรายเอียดสาระส าคญัการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงาน
ราชการที่ส านักงาน กศน. ก าหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน. 
ต าบล ดังนี ้

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบติั 
     กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
     ชื่อต าแหน่ง   ครู กศน. ต าบล  จ านวน  ๑  อัตรา  ปฏิบัติหน้าท่ี  ณ  กศน. ต าบลตาสิทธ์ิ   

อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุม่เปูาหมายในพ้ืนท่ีที่รับผดิชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสารใน
ชุมชน และปฏิบัติหนา้ทีอ่ื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

  ๒.  ค่าตอบแทน  ๑๘,๐๐๐.- บาท 

๓.  สิทธิประโยชน์   
               ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังต่อไปนี ้
๓.๑  สิทธิลา 
๓.๒  สิทธิไดร้ับค่าตอบแทนระหวา่งลา 
๓.๓  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี ้

  ๑)  ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานอกเวลาราชการ 
 ๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ๓)  ค่าเบี้ยประชุม 
 ๔)  ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไมม่ีความผิด 
  ๕)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  ๖)  เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให ้

ราชการ 
    ๓.๔  สทิธิอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศก าหนด 

 
/๔. คุณสมบัติ..... 



๒ 

๔. คุณสมบัติทั่วไป 
๔.๑  มสีัญชาตไิทย 
๔.๒  มีอายไุมต่่ ากว่า ๑๘ ปี 
๔.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๔.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     ๔.๖  ไม่เคยผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
                         ๔.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ 

๕.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง    
                               มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านกังาน กศน. 

๖.  การรับสมัคร 
๖.๑  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

                      ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง 
ครู กศน. ประจ า กศน. ต าบล ใหย้ื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จ านวน ๑ ชุด  ณ ส านกังาน กศน. จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ 

๖.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย 
 ๑)  ใบสมัครตามแบบท่ีก าหนด  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๒)  ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล จ านวน ๑ ชุด 
 ๓)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่

เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร  จ านวน ๓  รูป) 
    ๔)  ส าเนาปริญญาบัตร  จ านวน  ๑ ฉบับ (พร้อมฉบับจริง) 

 ๕)   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน  จ านวนอยา่งละ  ๑  ฉบับ 
 ๖)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  

ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ในกรณีทีช่ื่อ-นามสกลุในหลักฐานการรับสมคัรไมต่รงกัน) อย่างละ ๑  ฉบับ 
 ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และ 

ลงช่ือก ากับด้วย 

  ๗.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด 
ต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบอันมีผลท าใหผู้้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
/๘. ค่าธรรมเนียม..... 

 



๓ 
 
  ๘.  ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมคัรต้องเสียค่าสมัคร จ านวน  ๒๐๐  บาท  และเมื่อสมัครแล้ว คา่ธรรมเนียมสอบ 
จะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืน  
ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการประเมิน 

  ๙.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
   ๙.๑  ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ในเรื่องต่อไปนี้ 
    ๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    ๒)  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
                 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

   ๓)  พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย  
                                    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

    ๔)  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๕)  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    ๖)  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
    ๗)  นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
                                               และส านักงาน กศน. 
    ๘)  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๙)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 
    ๑๐)  การจดัท าฐานข้อมูล 
            ๙.๒  ประวัติ วิสยัทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
         ซึ่งการสัมภาษณ์พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถท่ีจะท างานในหน้าท่ี 
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ เชาวน์ปญัญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเหน็ในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ 
ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤตแิละอุปนสิัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์แรงจูงใจ จริยธรรม คณุธรรม ความ
พร้อมของผู้สมัคร 
   ๙.๓  แนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล  (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 

  ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย 
          กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ เท่ากันอีกให้ผู้ได้
คะแนนประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบลมากกว่า อยู่ในล าดบัท่ีดีกว่า 
          กรณีที่ได้คะแนนแนวทางทางการพัฒนา กศน. ต าบล เท่ากันอีก ก็ให้ได้รับเลขประจ าตัวสอบกอ่น เป็นผู้
อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

  ๑๑.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
         ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รบัการสรรหาและเลือกสรร และแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานท่ี 
ภายในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  ณ  ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th 
  
 

 
/๑๒. ก าหนดวัน..... 

http://rayong.go.th/


 
๔ 

 
๑๒.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก             
      

วัน/เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานท่ี หมายเหต ุ

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

 
 
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน  
(ข้อ ๙.๑) 
 

 
 

ส านักงาน กศน.  
จังหวัดระยอง 

 

เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินประวตัิ วิสัยทัศน์ ผลงาน สัมภาษณ ์
และประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ต าบล 
 

                                                
  ๑๓.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
           ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ ส านักงาน กศน. จังหวัด
ระยอง และทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th  ในวันที่  ๒๘  เมษายน ๒๕๕๗ และขึ้นบัญชีส ารอง 
ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่วันนี้แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก  
และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

๑๔.  การท าสัญญาจ้าง  
                 ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการจะท าสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป และเมื่อครบ ๑ ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผล  
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร. ก าหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  
ตามอัตราก าลังท่ี คพร. ก าหนด   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๒๔     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 
 

นางสาวอุไรรัตน์  ชนะบ ารุง 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัดระยอง 

รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดัระยอง 

 

 

 

 
 

http://rayong.go.th/


 
ปฏิทินการคัดเลือกพนกังานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
  

วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 

๒๔-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศรับสมคัรสอบ ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง  
 

๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ กรอกใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง 
 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการสรรหา ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
หรือทางเว็ปไซต์ 

http://rayong.go.th  

 

๒๔  เมษายน  ๒๕๕๗ สอบข้อเขียน 
ประเมินประวตัิ วิสัยทัศน์ ผลงาน และ
สัมภาษณ์ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. 
ต าบล 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๒๘  เมษายน  ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
หรือทางเว็ปไซต์ 

http://rayong.go.th  

 

๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ รายงานตัวปฏิบตัิงาน และท าสัญญาจ้างเพื่อ
ทดลองปฏิบัติงาน 

ส านักงาน กศน. จังหวัดระยอง 
 

เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ปฏิบัติงาน ณ กศน. อ าเภอปลวกแดง  
 

กศน. อ าเภอปลวกแดง 
 จังหวัดระยอง 

เวลา ๐๘.๓๐  
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