ประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ขยายเวลาและเพิ่มคุณสมบัติ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล
...........................................................................
ตามประกาศ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง
ครู กศน.ตาบล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 12 มกราคม 2559 นั้น
เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญและเหมาะสมกับตาแหน่งที่ต้องปฏิบัติ
จึงขอขยายกาหนดเวลารับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2559 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 20 มกราคม
2559 ณ ทางเว็บไซต์สานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://prachuap.nfe.go.th.
ฉะนั้น จึงอาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่
11 กันยายน 2552 ประกอบคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม
2551 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด /กทม. ปฏิบัติราชการแทน และสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนคาสั่งมอบอานาจให้
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด /กทม. ปฏิบัติราชการแทน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๑ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
๑.๒ ตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล
๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในลักษณะประจาที่ กศน.ตาบล ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและแนะ
แนว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ประชาชน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนับสนุน อานวยความสะดวก และประสานงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาน
ประกอบการ และประชาชน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รับผิดชอบนักศึกษาตามเกณฑ์สานักงาน กศน. กาหนด จัดทาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ค่าตอบแทน ๑8,000 บาทต่อเดือน
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๓. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้
๓.๑ สิทธิการลา
๓.๒ สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
๓.๓ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
๓.๓.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓.๓.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3.3.3 ค่าเบี้ยประชุม
3.3.4 ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
3.3.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3.3.6 เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจากการทางาน
ให้ราชการ
3.4 สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกาหนด
๔. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทาสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กันยายน 2559

ตั้งแต่วันที่

๕. คุณสมบัติทั่วไป
5.1 มีสัญชาติไทย
5.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
5.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมืองสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
5.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
5.9 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรร
หาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็น หรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น
๖. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
6.1 บุคคลทั่วไป ต้องมี
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
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6.2 บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. ที่เป็นลูกจ้างของสานักงาน กศน. สานักงาน กศน.
จังหวัด และสถานศึกษาในสังกัดอยู่ในวันที่สมัคร ที่ไม่ได้มีวุฒิตามที่กาหนดข้างต้นแต่จบปริญญาตรีสาขาอื่น
และได้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจนสามารถขอใบประกอบวิชาชีพได้เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ในการสมัครรับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล
๗. การรับสมัคร
7.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง
ครู กศน. ตาบล ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน. ตาบล
เขาแดง อาเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จานวน ๑ ชุด ณ สานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
เวลาราชการ
เว้นวันหยุดราชการ
7.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร(ในวันที่สมัคร) ประกอบด้วย
1) ใบสมัคร จานวน 1 ชุด
2) ปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าจบการศึกษา
ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายหน้าต่างไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันสมัคร และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป
4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
หรือ ใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี)
7) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ฯลฯ (ถ้ามี)
8. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทา
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
9. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 200 บาท และเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียม
จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืน
ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
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10. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการดังนี้
10.1 ประเมินด้วยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน ในเรื่องต่อไปนี้
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล โดยการสรุปความ หรือให้จับประเด็น
ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม
2) วิชาภาษาไทย ( 50 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาไทยในรูปแบบ
ต่าง ๆ จากคาหรือกลุ่มคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(10 คะแนน)
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (10 คะแนน)
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 (10 คะแนน)
4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(10 คะแนน)
5) งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(30 คะแนน)
5.1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2) การศึกษาต่อเนื่อง
5.2.1) การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
5.2.2) การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
5.2.3) การศึกษาเพื่อสังคมและชุมชน
5.2.4) การจัดกระบวนเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.3) การศึกษาตามอัธยาศัย
5.3.1) ห้องสมุดประชาชน
5.3.2) บ้านหนังสืออัจฉริยะ
6) การศึกษาการพัฒนาใน กศน.ตาบล
(30 คะแนน)
10.2 ประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน ในเรื่องต่อไปนี้
ภาค ค สัมภาษณ์ความเหมาะสมในตาแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
การสัมภาษณ์ พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทางาน ความสามารถที่จะทางานในหน้าที่
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและ
มนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร
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11. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเป็นเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน
ตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ผลการสอบแต่ละภาคต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ภาค ข สูงกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
กรณีที่ได้คะแนนรวม ภาค ข เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมิน ภาค ค สูงกว่า
อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
กรณีที่คะแนนรวม ภาค ข และภาค ค มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
13. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่
20 มกราคม พ.ศ. 255 9
โดยการปิดประกาศ ณ สานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์สานักงาน กศน. จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ http://prachuap.nfe.go.th.
วันเดือนปี

14. กาหนดวันและเวลาดาเนินการสอบคัดเลือก
เวลา
วิชาที่สอบ

สถานที่

09.00 น. - 11.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป
25 ม.ค.59

กศน.เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์
13.00 น. – 15.00 น. ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง

25 ม.ค.59

15.00 น. เป็นต้นไป

สัมภาษณ์ความเหมาะสม
ในตาแหน่ง

ห้องประชุมอาเซียน
สานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

15. ประกาศผลการสอบ การสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลการสรรหา ภายในวันที่
27 มกราคม พ.ศ. 255 9 โดยการปิดประกาศ
ณ สานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางเว็บไซต์สานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
http://prachuap.nfe.go.th
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16. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงาน กศน. สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด จะต้องมารายงานตัว ณ สานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2559 และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

8 มกราคม พ.ศ. 2559

