
  

 

 

  

ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

----------------------------------- 
 ด้วยสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน ๑ อัตรา  
 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ประกอบกับคําสัง่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอํานาจให้
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อํานวยการสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

  ๑. ช่ือกลุ่มงาน ตําแหน่ง และลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
   ๑)  กลุ่มงาน  บริหารท่ัวไป 
  ๒) ตําแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  
  ๓) ตําแหน่งเลขท่ี ๑๑๒๔ 
  ๔) ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 

 ๓. สทิธิประโยชน ์
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  

 ๔. ระยะเวลาการจ้าง 
  ผู้ท่ีได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทําสัญญาจ้างเพ่ือปฏิบัติงานไม่เกิน
วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ และเม่ือพนักงานราชการผู้นั้นผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ท่ี คพร. กําหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ตามกรอบอัตรากําลังท่ี คพร. กําหนด (รอบท่ี ๔          
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ข้ึนอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่  

/๕. คุณสมบัติท่ัวไป... 
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 ๕. คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ป ีแต่ไม่เกิน ๕๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
  ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

 ๖. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๖.๑ บุคคลท่ัวไป มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรทีางการศึกษา ดังนี้  ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา
บัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  
  ๖.๒ บุคคลท่ีเป็นลูกจ้างในสงักัดของสํานักงาน กศน.  มีวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตร ีและจบการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 ๗. การรับสมัคร 
  ๗.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ใหผู้้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง รับสมัครตั้งแต่
วันท่ี ๑ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา            
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลข ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐  
   ๗.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  ๑) ใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด  จํานวน ๑ ชุด  
  ๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว  โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร  จํานวน  ๓  รูป)  
 

/๓) ระเบียน... 
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  ๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน  ๑  ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
  ๔) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๗) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ี      
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับต้องเป็นขนาด A ๔ เท่านั้น  ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง               
“สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไวด้้วย 
  ๗.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครสอบ ๒๐๐ บาท โดย
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด  ๆท้ังสิ้น 

 ๘. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน  

 ๙. การประกาศรายช่ือผู้สิทธิเข้ารับการประเมินครั้งท่ี ๑ 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมิน  ภายในวันท่ี         
๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และทางเวบ็ไซต ์ http://trang.nfe.go.th 

 ๑๐. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ๑๐.๑ การประเมินคร้ังที ่๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
   ๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)  
     ๑.๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
     ๑.๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
     ๑.๓) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
    ๑.๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๑.๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ๑.๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๑.๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

/๑.๘) ระเบียบ… 
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    ๑.๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    ๑.๙) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ 
สํานักงาน กศน. 

   ๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (๕๐ คะแนน) 
    ๒.๑) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๒.๒) การวิจัยทางการศึกษา 
    ๒.๓) การจัดทําฐานข้อมูลชุมชน 
    ๒.๔) การพัฒนาหลักสูตร 
    ๒.๕) การตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานจัดการศึกษา 
    ๒.๖) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    ๒.๗) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๒.๘) การสื่อสารและการประสานงาน 
    ๒.๙) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  เช่น 
Microsoft Word  Microsoft Excel Microsoft Power point และ SPSS เป็นต้น 

 ๑๐.๒ การประเมินคร้ังที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ ์(๕๐ คะแนน) 
   พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทํางาน ความสามารถท่ีจะทํางานในหน้าท่ี ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ 
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร 

  ท้ังนี้ จะดําเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ ก่อน และเม่ือผ่านการประเมินดังกล่าวแล้ว จึงจะมีสิทธ ิ   
เข้ารับการประเมินครั้งท่ี ๒ (การสัมภาษณ์) 
 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ี้ได้คะแนนการประเมิน ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้คะแนนจากการประเมิน ครั้งท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ี
สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

 ๑๒. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผ้่านการเลือกสรร 
  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามี
การสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

/๑๓. การจัดทํา... 





แผนดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
ตําแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน 

 

ขั้นตอน กจิกรรม วันที่ดําเนินการ 

1 แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 12 มกราคม 2559 
2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 18 มกราคม  2559 
3 ประกาศรับสมัคร 12 - 31 มกราคม 2559 
4 รับสมัคร 1 - 11 กุมภาพันธ ์2559 
5 ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รับการประเมนิ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
6 ประเมนิครัง้ที่ 1 

(ขอ้เขยีน และใบสมัคร ผลงาน แนวทางพัฒนางาน) 
28 กุมภาพันธ ์2559 

7 ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้รับการประเมนิครัง้ที่ 2 2 มนีาคม 2559 
8 ประเมนิครัง้ที่ 2 โดยวธิกีารสัมภาษณ์ 8 มนีาคม 2559 
9 ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสรรหาและเลอืกสรร 10 มนีาคม 2559 
10 รายงานตัว ทําสัญญาจ้าง และบรรจุเข้ารับราชการ 17 มนีาคม 2559 

 
 

 

 


