
  

 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ต าแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจ าปอเนาะ 

………………………………………….. 

  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   ต าแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจ าปอเนาะ 
ในอัตราที่จะว่าง จ านวน 3 อัตรา  อาศัยอ านาจตามค าสั่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑  ลงวันที่ ๒๙ 
เมษายน  ๒๕๕๑  ข้อ ๔  และค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 92/๒๕60 ลงวันที่ 17  มกราคม  ๒๕60  
ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามรายละเอียด  และหลักเกณฑ์ที่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการก าหนด  จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ประจ าปอเนาะ        
ในอัตราที่ว่าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้          

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร  
กลุ่มงำน  บริหารทั่วไป  
ชื่อต ำแหน่ง     ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจ าปอเนาะ จ านวน ๓ ต าแหน่ง 
๑.๑ ต าแหน่งเลขที่  14364  ปฏิบัติงานที่ กศน.อ าเภอควนกาหลง  
๑.๒ ต าแหน่งเลขท่ี  14365  ปฏิบัติงานที่ กศน.อ าเภอควนโดน 
๑.๓ ต าแหน่งเลขท่ี  14366  ปฏิบัติงานที่ กศน.อ าเภอละงู 

  ๒. ค่ำตอบแทน  เดือนละ 18,000  บำท 

  ๓. สิทธิประโยชน์ 
  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

  ๔.ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะ การจัดการเรียนการ
สอนส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฝึกและพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ทักษะชีวิต 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันศึกษาปอเนาะ ประสานงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่อยู่นอบบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  

1. มีคุณสมบัติดังนี้ 
  มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้  คือ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และบุคลากรที่เป็นลูกจ้างของส านักงาน กศน. ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี
และส าเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  ๒. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอนที่ยังไม่หมดอำยุ 

  5. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
  ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะท าสัญญาจ้างเพ่ือทดลองปฏิบัติงาน ๑ ปีก่อน และเมื่อ
ครบ ๑ ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ
บริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่า
ยังจ าเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยำยน 2560 (ตามกรอบอัตราพนักงาน
ราชการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด รอบท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563)  
  6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
         6.1  มีสัญชาติไทย 

                             6.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
                             6.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
             6.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือ       
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                             6.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
          6.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม   

                   6.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
           ๖.๘ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 
   หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ 
และจะเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

  7. กำรรับสมัคร 
        7.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง จ านวน ๑ ชุด ณ ส านักงาน กศน.
จังหวัดสตูล  ต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่  1 - 7 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ (ในวันและเวลำ
รำชกำร) ภำคเช้ำเวลำ 09.00 – 12.00 น. และภำคบ่ำยเวลำ 13.00 – 15.00 น.  (เว้นวันหยุดรำชกำร) หรือ
สอบถำมทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 074-711449   
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        7.2  หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
    1) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ชุด (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
    2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน 3  รูป 
    3) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรแสดงผลการศึกษา หรือ
เอกสารอ่ืนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร (พร้อมฉบับจริง) โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    ๔) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตการสอนที่ยังไม่หมดอายุ  
จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ใบขึ้นทะเบียนทหาร
กองเกิน (ส.ด.9) เฉพาะผู้สมัครเพศชาย จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
    ๖) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) หนังสือ
ส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
    6) ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
    ๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  
  ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

      7.3  คำ่ธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวน  200 บาท  
โดยค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

       7.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครครบถ้วนและชัดเจน 
   2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องแจ้งที่อยู่สถานที่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ หรือทาง
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 
   ๓) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
   ๔) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ       
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงาน กศน.จังหวัด
สตูล จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบในการสมัคร 
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  8.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน 
  ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ทราบ 
ภำยในวันที่ 14 กุมภำพันธ์  2560  ทำงเว็บไชต์   http://satun.nfe.go.th/satun/   และติดป้ำยประกำศ     
ณ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสตูล  ในส่วนวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
จะประกาศให้ทราบในล าดับต่อไป 

  9.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
   กำรประเมินครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   9.๑ ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถโดยวิธีกำรสอบข้อเขียน  (100 คะแนน) ดังนี้ 
    ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
    ๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            ๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
            ๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       
        พ.ศ. 2๕๕๑  
            ๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
            ๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
                           ๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
            ๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
    ๙) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
        และความม่ันคงของชาติ                                   

        ๑0) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 
        พ.ศ. 2560 
    1๒) กรอบคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
    1๓) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    1๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 
    1๕) บทบาทหน้าที่ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน ประจ าปอเนาะ 
    1๖) แนวทางการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน ประจ าปอเนาะ 
    1๗) แผนงาน/โครงการ 
    1๘) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกิจกรรมการ
เรียนชุมชน การจัดท าฐานข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน ส าหรับต าแหน่ง ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
ประจ าปอเนาะ และความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

   กำรประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
    สัมภาษณ์และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ 
จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร   
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  10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้ง 
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้า
ยังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

    11. ก ำหนดวัน เวลำ ในกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเข้ารับการประเมิน   
           11.1  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน    (100 คะแนน) 
     - ประเมินความรู้ความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  เวลา 09.00 - 11.00 น. 
   11.2   วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560   
     - ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ (50 คะแนน) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
     

  12. กำรประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
      ส านั ก งาน  กศน .จั งหวั ดสตู ล  จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการ เลื อกสรร  ทาง เว็ บ ไซต์ 
http://satun.nfe.go.th/satun/ และติดป้ายประกาศ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560  
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

  ๑๓. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล ก าหนด ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
พร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยให้ผู้ที่ได้ล าดับที่สูงกว่ามีสิทธิ์เลือกพ้ืนที่
ในการปฏิบัติงานตามล าดับ 

    ประกาศ ณ วันที่  ๒5 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
  
 

(นายอุดร  สิทธิพาที) 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
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