
 
 

 
 

ประกาศส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 

--------------------------------------------------- 

          ด้วย ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกอบกับค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 
29 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบอ านาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   1. รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง กลุ่มงาน จ านวนอัตราว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
               กลุ่มงาน           บริหารทั่วไป 
      ชื่อต าแหน่ง        ครู กศน.ต าบล   จ านวน    1   อัตรา    
                     ต าแหน่งเลขท่ี/สถานที่ปฏิบัติงาน 
                     ต าแหน่งเลขท่ี 8990  ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ กศน.ต าบลท่าสะแก   กศน.อ าเภอชาติตระการ   
                     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุ มชน
โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2. ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ  18,000 บาท 

 3. สิทธิประโยชน์ 
                 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  ดังต่อไปนี้ 
                   3.๑  สิทธิลา 
                   3.๒  สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา  
                   3.๓   สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ดังนี้ 
                            ๑)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                            ๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                           
                            ๓)  ค่าเบี้ยประชุม 
 
 

                            /๔)  ค่าตอบแทน….. 
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                            ๔)  ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
                            ๕)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
                                  ๖)  เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานให้ราชการ 
                    3.๔   สิทธิอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศก าหนด 

 4. ระยะเวลาการจ้าง 
                   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ และอยู่ในล าดับที่จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ จะท าสัญญาจ้างเพ่ือ
ทดลองปฏิบัติงานในครั้งแรกเป็นระยะเวลา  1  ปี และเมื่อครบ  1  ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมิน    
ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดแล้ว             
จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน  4 ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
หรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่  30  กันยายน 2563 (ตามกรอบอัตราก าลังที่ คพร.ก าหนด ปีงบประมาณ 
2560 – 2563) 

 5. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
               5.1 คุณสมบัติทั่วไป 

 ๑. มีสัญชาติไทย 
 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                     ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐ 
            หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
              5.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                         1. ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล
ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ.รับรอง หรือ คุรุสภาให้การรับรอง 
                        2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ได้ 
 
 

/3. หากผู้มีคุณสมบัติ…… 
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                          3. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในต าแหน่งดังกล่าวแล้ว
ถ้ามีความประสงค์จะสมัตรสอบในต าแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา ก าหนด โดย
คุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ต าบล  ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด 

 6. การรับสมัคร 
                    6.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ขอรับและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วย
ตนเอง  ได้ที่ ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  18 – 26  กรกฎาคม  ๒๕62 ในวันและเวลา
ราชการ (รับสมัครภาคเช้า เวลา ๐8.30 – ๑2.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) เว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  และสมัครได้ที่ส านักงาน กศน.
จังหวัดพิษณุ โลก  ถนนพิษณุ โลก – เต็งหนาม  ต าบลหัวรอ  อ าเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก             
โทร. ๐-๕๕๓๒๒- ๖๗๗ 
                  6.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร   ประกอบด้วย 
                           ๑. ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด        
                           2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว 
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)    จ านวน    ๓    รูป 
                           3. ส าเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา(ภาษาไทย)       
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร       
                           4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน    
                           5. ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    ชื่อ 
- นามสกุล(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
                           6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 
                           7. หนงัสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
                          8. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่า
ด้วยโรค จ านวน  1   ฉบับ 
                             ทั้งนี้ ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง  “ส าเนาถูกต้อง”  และลงชื่อก ากับด้วย 

       6.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
            ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน   ๒๐๐  บาท และเมื่อสมัครแล้ว  

ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้จะต้อง
ด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

 

/6.4 เงื่อนไขใน.... 
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  6.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ม ี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
ซึ่งส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลกจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย ส าหรับผู้สมัครที่เป็นบุคลากรสังกัด
ส านักงาน กศน.จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
                      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องแจ้งที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
หากที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้ ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี  

      7. การประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

             ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้   ความ 
สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินภายในวันที่  1  สิงหาคม ๒๕62   
ณ  ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ของส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก  ( http://plk.nfe.go.th) 

             8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
        ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ ดังนี้ 

         ๑  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้     
       1.1  ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป    (คะแนน  100  คะแนน) 
                                1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
         2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
    4) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 
  5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
    6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                
  7) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  8) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  
         9) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพ่ิมเ  
      10) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                               11) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
และนโยบายของงรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
                               12) ความสามารถด้านภาษาไทย  ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่าน จับใจความ การ
สรุปความ การตีความ การตีความ การขยายความ การสะกดค า และค าศัพท์ 
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 1.2  ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  1) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2562 
                     2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
  3) ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4) วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
  5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  6) ภารกิจ กศน.ต าบล บทบาท หน้าที่และการภาระงานของครู กศน.ต าบล 
  7) การบริหารจัดการฐานข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การจัดการเรียนรู้  
การสื่อสารและประสานงาน 
  8) การพัฒนาหลักสูตร 
  9) การวางแผนจุลภาค (Micro Planning) 
     10) การศึกษา วิเคราะห์และจัดท ารายงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
     11) สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     12) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     13) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
     14) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
          15) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
          16) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง 
     17) การวัดผลประเมินผล 

 1.3 ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
                                พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน ความสามารถที่จะท างานในหน้าที่ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ   
บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์  ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
แรงจูงใจ  จริยธรรม  คุณธรรม  ความพร้อมของผู้สมัคร 

            9. เกณฑ์การตัดสิน 
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหา จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปน้อย   
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนน
ภาคความรู้เฉพาะต าแหน่งสูงกว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคสัมภาษณ์สูง
กว่าเป็นผู้ที่ได้ล าดับที่ดีกว่า และหากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปสูงกว่าได้
ล าดับที่ดีกว่าตามล าดับ 
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