
  

 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
………………………………………….. 

  ด้วยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่ง       
ครู กศน.ต าบล จ านวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ กศน.ต าบลเกาะสาหร่าย สังกัดกศน.อ าเภอเมืองสตูล 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบ
อ านาจ ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๔ และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ศธ 
๐๒๑๐.๑๑๘/๕๔๒๕ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง  ครู กศน.ต าบล จ านวน ๑ อัตรา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
  ๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร  
      กลุ่มงำน บริหารงานทั่วไป  
               ชื่อต ำแหน่ง  ครู กศน.ต าบล   
      จ ำนวน   ๑ ต าแหน่ง 
  ๒. ค่ำตอบแทน  อัตราเดือนละ 18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  ๓. สิทธิประโยชน์ 
      ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้  
                         ๓.๑ สิทธิการลา 
      ๓.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา 
      ๓.๓ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้ 
                               ๑) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                               ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       ๓) ค่าเบี้ยประชุม 
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          ๔) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
                    ๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
          ๖) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    
          ๗) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้
ราชการ 
              ๓.๔ สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศก าหนด 

  ๔. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
     (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๑.) 
  5. ระยะเวลำกำรจ้ำง 
      ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะท าสัญญาจ้างเพ่ือทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑ ปี และเมื่อครบ ๑ ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างคราว
ละไม่เกิน ๔ ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจ าเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่
เกินวันที่ 30 กันยำยน 256๓ (ตามกรอบอัตราก าลังที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด รอบที่ 4 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563)  
  6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
     1)  มีสัญชาติไทย 

                        2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร  
        ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                        ๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        ๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต     
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. และตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                         6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
      ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม   

              ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
      ๙) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ต่างๆ 
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     ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ 
     ๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 หมำยเหตุ : ๑) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
     ๒) ผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี ต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด 
    ๓) หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบ จะตัดสิทธิ์
ในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที  และจะเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

  7. กำรรับสมัคร 
           7.1 วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  ต าบลคลองขุด  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่  1๓ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 – 
12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางหมายเลข
โทรศัพท์ 074-711449   

           7.2  เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรสมัคร ประกอบด้วย 
   1) ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด จ านวน 1 ชุด 
   ๒) ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา จ านวน ๑ เล่ม ส่งพร้อม     
ใบสมัคร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๒)     
   ๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน    จ านวน 3  รูป 
   ๔) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
        จ านวน 1 ฉบับ 
   ๕) ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง
ที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรั บสมัคร 
(ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้  ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน)      จ านวน ๑ ฉบับ 
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   ๖) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
   ๗) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
   ๘) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการที่ออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๙) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ                                                    
   ๑๐) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 
หรือใบส าคัญการหย่า ( ถ้ามี )      จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
   ๑๑) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)   จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๑๒) หนังสือรับรองใบผ่านคุมความประพฤติ กรณีบุคคลที่พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
        จ านวน  1  ฉบับ 
 ทั้งนี้ ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 

     7.3  คำ่ธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
         ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จ านวน  200 บาท โดยเมื่อยื่นใบสมัครแล้ว 
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

      7.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
        1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครครบถ้วนและชัดเจน 
        2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องแจ้งที่อยู่สถานที่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 
       ๓) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       ๔) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่
ตรงหรือไม่เป็นไปตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศ 
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบในการสมัครสอบ 

  8.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรเลือกสรร และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่กำร
เลือกสรร  
  ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรให้ทราบ และ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การเลือกสรร ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน 256๑ ณ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสตูล  
และทำงเว็บไชต์   http://satun.nfe.go.th    

/9. หลักเกณฑ์....  
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  9.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะด้วยวิธีการประเมินใน ๒ ส่วน ดังนี้ 
  กำรประเมินส่วนที่ ๑ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตามหลักสูตรและวิชาที่ก าหนด (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ  เอกสารหมายเลข ๒.) 
  กำรประเมินส่วนที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
      โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินจากเอกสารน าเสนอประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน 
และแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัคร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เอกสารหมายเลข ๒.) 
  10. เกณฑ์กำรตัดสิน 
        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินส่วน
ที่ ๑  ในแต่ละวิชำ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และจะต้องได้คะแนนรวมจากการประเมินส่วนที่ ๑ และการประเมิน
ส่วนที่ ๒ รวมกันไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในต าแหน่ง
ดังกล่าว  
       กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินส่วนที่ ๑ (คะแนน
การสอบข้อเขียน) มากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
       กรณีที่ได้คะแนนในการประเมินส่วนที่ ๑ (คะแนนการสอบข้อเขียน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนนในการประเมินในส่วนที่ ๒ (คะแนนการสอบสัมภาษณ์) มากกว่า เป็นผู้ได้ล าดับที่ดีกว่า  
       กรณีที่ได้คะแนนในการประเมินส่วนที่ ๒ (คะแนนสอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า      

  11. ก ำหนดวัน เวลำ ในกำรเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 

วันและเวลำสอบ วิชำที่สอบ สถำนที ่

วันเสำร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 
เวลา 0๙.00 – 10.00 น. 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 

ประเมินส่วนที่ ๑ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน 
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ ก า ร
เลือกสรร  
วันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

วันอำทิตย์ท่ี ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ประเมินส่วนที่  ๒ วิธีกำรสอบสัมภำษณ์ 
ประเมินจากเอกสารน าเสนอประวัติ วิสัยทัศน์ 
ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานใน
ต าแหน่งที่สมัคร และการสอบสัมภาษณ์ 

จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์  
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

  ทั้งนี้ จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน  และเม่ือผ่านการสอบคัดเลือก
โดยวิธีการดังกล่าวแล้ว  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์  

/1๒. ระเบียบปฏิบัติ... 
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  ๑๒. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมิน 
         ให้ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าก้วยการปฏิบัติของผู้
เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

  ๑๓. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ และวัน  เวลำ  สถำนที่สอบ
สัมภำษณ์ 
                           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  และก าหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบ
สัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์   วันที่ 2๔ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล และทางเว็บไชต์   http://satun.nfe.go.th     

  1๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำรขึ้นบัญชผีู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ทางเว็บไซต์ 
http://satun.nfe.go.th/satun/ และติดป้ายประกาศ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล วันที่ 2๖ พฤศจิกำยน  
256๑  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

  ๑๕. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
        ผู้ผ่านการเลือกสรรและอยู่ล าดับที่ที่จะได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก ส านักงาน กศน.จังหวัด
สตูล จะแจ้งก าหนดการให้ไปรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
และถือว่าประกาศผลการเลือกสรรเป็นการเรียกตัวให้ไปรายงานตัวตามต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง  

    ประกาศ ณ วันที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๑ 
 
  
 

(นายอุดร  สิทธิพาที) 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://satun.nfe.go.th/satun/%20และติดป้ายประกาศ%20ณ%20สำนักงาน%20กศน.จังหวัดสตูล%20วันที่%202๖%20พฤศจิกายน%20%20256๑
http://satun.nfe.go.th/satun/%20และติดป้ายประกาศ%20ณ%20สำนักงาน%20กศน.จังหวัดสตูล%20วันที่%202๖%20พฤศจิกายน%20%20256๑


 

รำยละเอียดกลุ่มงำน  ต ำแหน่ง  อัตรำว่ำงและลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 
(แนบท้ำยประกำศ  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสตูล  ลงวันที่  ๖ พฤศจิกำยน พ.ศ.  ๒๕6๑) 

     ที ่ ต ำแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1 ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ๑. บุคคลทั่วไป ต้องมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่   

  กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ดังนี้  ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ รับผิดชอบประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  องค์กรภาครัฐ 

  ปฏิบัติงาน 
กศน.อ าเภอเมือง
สตูล ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง ภาคเอกชน และชุมชน 

  จ านวน 1 อัตรา ๒. บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน. ที่รับเงินค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน   

  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท รายเดือนจากส านักงาน กศน. อยู่ในวันที่สมัครที่ไม่มีวุฒิการศึกษา 
จัดท าฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือให้บริการข่าวสารในชุมชน  และปฏิบัติ
หน้าที่ 

      ปริญญาตรีทางการศึกษา ตามข้อ ๑ เช่น บุคคลทั่วไปต้องเป็นผู้จบการศึกษา อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
      ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามนัยหนังสือส านักงาน กศน.    
      ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
      เรื่อง เพ่ิมเติมคุณสมบัติ ครู กศน.ต าบล    
          

     
 

ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้ที่เว็บไซต์  http://qualifcation.otepc.go.th/menu.php 
 

 
คลิกท่ี "คุณวุฒิ" เลือกระหว่าง "รับรองก่อน 6 กันยายน 2554" และ "รับรองหลัง 6 กันยายน 2554" 

 

เอกสารหมายเลข 1 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

หลักสูตรและวิชำที่ก ำหนดในกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่ง ครู กศน.ต ำบล  

เอกสำรแนบท้ำยประกำศ ส ำนักงำนกศน.จังหวัดสตูล ลงวันที่  6  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
 

หลักสูตรและวิชาที่ก าหนดในการเลือกสรร  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
   ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒) กรอบยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ – 25๘๐) 
   ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)      
      ๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
   ๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๖) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
   ๗) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2๕๕๑  
   ๘) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ๙) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๑๐) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
   1๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙       
   1๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
   ๑๓) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ
ความมั่นคงของชาติ                                   
   
  ๒. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
   ๑) หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
   ๒) (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๓) การด าเนินงาน กศน.ต าบล 
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   ๔) บทบาทภารกิจของครู กศน.ต าบล                         
   ๕) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๖) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 
  ๗) การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผน กศน.ต าบล 
  ๘) การจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ 
  ๙) การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ 
  ๑๐) ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑๑) สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  1๒) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณส าหรับครู 
   ๑๓) การพัฒนาหลักสูตร 
   ๑๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 
 ส่วนที่ ๒ โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ดังนี้ 
  ๑) ประเมินจากประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนางาน (๒๐ คะแนน)  
โดยประเมิน ดังนี้ 
     - ประเมินจากประวัติ และวิสัยทัศน์ (5 คะแนน) 
     - ผลงาน (5 คะแนน) 
     - แนวทางการพัฒนางานในต าแหน่งที่สมัคร (๑๐ คะแนน) 

  ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากการท ารูปเล่มเอกสาร จ านวน ๑ เล่ม โดยมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า ๕ หน้า แต่ไม่
เกิน ๒๐ หน้า ไม่นับรวมค าน า สารบัญ และภาคผนวก หากผู้สมัครสอบไม่จัดส่งรูปเล่มเอกสารในวันสมัคร ทาง
ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล จะไม่พิจารณาคะแนนในส่วนนี้ (โดยใช้อักษร TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๖) 

  ๒) การสอบสัมภาษณ์ (๓๐ คะแนน)  
  พิจารณาจากจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ ความรอบรู้ใน
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา  
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย        
การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร   
 

 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

ต ำแหน่ง ครู กศน.ต ำบล  
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดสสตูล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถำนที ่
6 – 12  พฤศจิกายน 256๑ ประกาศรับสมัคร บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงาน 

กศน.จังหวัดสตูล และเว็บไซต์ 
http://satun.nfe.go.th 

13  - 19  พฤศจิกายน  256๑ รับสมัครพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติ ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 
 

20 พฤศจิกายน 256๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงาน 
กศน.จังหวัดสตูล และเว็บไซต์ 
http://satun.nfe.go.th 

2๔ พฤศจิกายน 256๑ สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ประกาศให้ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  
(วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 256๑) 

2๔ พฤศจิกายน 256๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงาน 
กศน.จังหวัดสตูล และเว็บไซต์ 
http://satun.nfe.go.th 

2๕ พฤศจิกายน 256๑ สอบสัมภาษณ์  
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 

2๖ พฤศจิกายน 256๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรร 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ส านักงาน 
กศน.จังหวัดสตูล และเว็บไซต์ 
http://satun.nfe.go.th 

๓0 พฤศจิกายน 256๑ รายงานตัวปฏิบัติงานและท าสัญญาจ้างเพ่ือ
ทดลองปฏิบัติงาน  

ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  
เวลา 09.00 น. 


