
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนขุมขน (เพ่ิมเติม)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการมีความ 
ประสงณ์ปีดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จัดและสนับสนุนงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน ดศน.จังหวัดสมุทรปราการ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจะบรรจุและแต่งต้ังสัดส่วนจำนวนนักศึกษาท่ีขาดแคลนในแต่ละสถานศึกษา 
รวมจำนวน ๑๕: อัตรา

๑. ขื่อตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๑ ขื่อตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนขุมขน จำนวน ๑๔ อัตรา ดังน้ี

๑) ครูประจำศูนย์การเรียนขุมซน สังกัด กศบ.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน ๘ อัตรา
๒) ครูประจำศูนย์การเรียนขุมขน สังกัด กศน.อำเภอพระประแดง จำนวน ๓ อัตรา
๓) ครูประจำศูนย์การเรียนขุมซน สังกัด กศน.อำเภอบางพลี จำนวน ๑ อัตรา
๔) ครูประจำประจำศูนย์การเรียนขุมซน สังกัด กศน.อำเภอบางปอ จำนวน ๓ อัตรา

๑.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รายละเอียดขอบเขตของการปฏิบัติงานการจ้างเหมาเอกซนดำเนินงานของส่วนราขการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของครูในการจัดและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนท่ีเขตบริการของแต่ละสถานศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๒.® ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังน้ี

๑) มีสัญ'ซาติ'โทย
๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปีดรับสมัคร และไม่เกิน ๖๐ ปี 
๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประขาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุฑธ้ีใจ
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาขิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
๔)ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตพ้ืนเพื!อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนด ในกฎ

ก.ค.ศ.
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ตามกฎหมาย

ต่างๆ
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
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๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษลำหรับ 

ความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาซนหรือ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

ต่างๆ
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏินัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบไดไม่ดรกว่าน้ี ตามท่ี ก.ค.ศ.

รับรองทุกสาขาวิชา
๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกรณีท่ีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เม่ือสอบ 

ผ่านการคัดเลือกและจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ก่อนวันทำสัญญาจ้าง

๓. อัตราค่าจ้าง 0๕ ,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ระยะเวลาการจ้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการจะทำสัญญาจ้างหรือเอกสารการจ้าง เป็นระยะเวลา ๗ เดือน 

คือต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๔๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๑

๔. วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ให้ติดต่อขอรับ 

ใบสมัครและสมัครไต้ ที่ศูนย์ กศน.อำเภอ ท้ัง ๔ แห่ง ข้างต้น ต้ังแต่วันท่ี ๔ -  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ 
ภาคเข้าเวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ 
สามารถติดต่อสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๓๘๔-๔๘๒๓ ในวันเวลาราชการ

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
๑) ลำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ (พร้อมท้ังแสดงเอกสารตัวจริงแสดงให้เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร

ตรวจสอบ)
๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ 
๓) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ
๔) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ X ๑.๔ น้ิว จำนวน ๒ รูป รูปดังกล่าวจะต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวม 

หมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน 
๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
๖) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน จำนวน ๑ ฉบับ



-๓-

๗) สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ เซ่น หนังสือสำคัญการเปล่ียนซ่ือ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรสหรือ ใบสำคัญ 
การหย่า (ถ้ามี)

๘) ใบรับรองแพทย์แผนบีจจุบัน ซ่ึงออกให่ไม่เกิน ๑ เดือน ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ตามกฎ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑ ฉบับ

๙) หลักฐานอ่ืน  ๆ เซ่น ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ฯลฯ (ถ้ามี)
ท้ังน้ี สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง’,และลงซ่ือกำกับไว้ด้วย

๗. การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๗.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
๗.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อเจ้าหน้าท่ี รับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับ 

การคัดเลือกต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว่ใน 
โบสมัคร

๗.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ใบกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด  ๆให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสอบคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะสำหรับผู้น้ัน

๘. ค่าธรรมเนียม ค่าสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกใดๆ

๙. ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ 
คัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ โดยจะประกาศรายชื่อ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และที่ทำการศูนย์ กศน.อำเภอ 
ท้ัง ๔ แห่ง

๑๐. วัน เวลา และสถานท่ีสอบ (ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ตำแหน่ง) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในอังคาร ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดงแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ ที่ทำการศูนย์ กศน.อำเภอ ท่ีเป็นจุดรับสมัคร ท้ัง ๔ แห่งหรือตามท่ีแจ้งไว้ในประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธิสอบฯ

๑๑. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสอบแบบอัตนัย การทดสอบความสามารถใช้การใช้ 
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา และการสัมภาษณ์ (รวม ๑๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑๑.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป รวม ๕๐ คะแนน
๑) ความรู้ทางภาษาไทย 
๒) ความรู้ทางคณิตศาสตร์
๓) ความรู้ทางคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสนับสบุบการจัดการเรียนการสอน 
๔) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บีจจุบัน



๑๑.๒ ทดลอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวม ๕0 คะแนน
๑) พระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ค. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ 
๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
๔) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.๒๕๕๒ 
๖) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๗) การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน 

๑๑.๓ การสอบสัมภาษณ์ รวม ๕๐ คะแนน
การสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากความรู้ ประสบการณ์ 

ทำงานความสามารถท่ีจะทำงานในหน้าท่ี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เชาว์บีญญา ความคล่องแคส่วว่องไวในการ 
แก้บีญ'หา การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความพร้อม 
ชองผู้สมัคร รวมถึงผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งท่ีสมัคร โดยพิจารณาจากใบสมัคร ประจัติ 
ผลงาน และแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่งท่ีสมัคร ตามแบบท่ีกำหนด

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยและ ๖๐ โดยจะ 

ประกาศผลการคัดเลือกเรียงคะแนนจากสูงสุดมาตามลำดับ กรณีคะแนนเห่ากับให้ผู้ท่ีคะแนนภาค ก มากกว่า 
เป็นผู้ท่ี'ได้ลำดับท่ีศึก,ว่าและถ้าคะแนนภาค ก เห่ากันอีก ให้ผู้ท่ีสมัครก่อน ได้ลำดับท่ีดีกว่า

๑๓. การประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสอบตัดเลือก
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการและนำส่งประกาศไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
ท้ัง ๔ แห่งเพ่ือปีดประกาศ

๑๔ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
๑๔.๑ ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไร้ไม่เกิน ๑ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศข้ึนบัญชี 
๑๔.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึง ตังน้ี 

๑) ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตำแหน่ง 
๒) ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
๓) ผู้น้ันขอสละสิทธิการจ้าง
๔) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี
๕) มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่

๑๕. การจัดทำสัญญาจ้างหรือเอกสารการจ้างและเงื่อนไชการจ้าง
๑๕.๑ ) ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จะต้องมารายงานตัว 

ทำสัญญาจ้าง ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และเร่ิมปฏิบัติงานในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป



๒) การเรียกตัวผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะดำเนินการโดยทำเป็นหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็น 
รายบุคคลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ยกเว้นการเรียกตัวคร้ังแรกซ่ึงจะแจ้งในประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัด 
สมุทรปราการ

๓) การจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเน่ืองท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือการปรับเปล่ียนไปเป็นตำแหน่ง 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่า เป็นผู้ชาดคุณสมษัติ 
ตามท่ีกำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกการ 
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ เดือน มกราคม ๒๕๖๑



รายละเอียดแบบท้ายใบลั่งจ้าง

ตำแหน่ง ครู ศรข. (ครูประจำศูนย์การเรียบขุมขน)

1. สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทุกหลังคาเรือนในเขตพ้ืนท่ีตำบลท่ีรับผิดขอบ
2. งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกบาข้ันพ้ืนฐาน พุทธดักราข 

2551 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีนักศึกษาใน 
ความรับผิดขอบไม่ต่ํากว่าเป๋าหมายท่ีกำหนด คือ

2.1 ครู ศรข. ท่ีไม่ได้มีตำแหน่งเป๋นพนักงานราขการ รับผิดชอบผู้เรียนต้ังแต่ 1 กลุ่มข้ึนไป กลุ่มละ
ไม่เกิน 40 คน ท้ังน้ี หากครู ศรซ. รับผิดขอบผู้เรียบได้ไม่ถึงเกณฑ์กำหนดดังกล่าว ให้นับรวมกิจกรรมท้ังการจัด 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ละเดือนต้องรับผิดขอบผู้เรียนไม่น้อยกว่า 100 คน สำหรับ 
ค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป๋นรายเดือน ในอัตราตามวุฒิไม่เกินวุฒิปริญญาตรีท่ี ก.พ. กำหนด

อน้ีงครู ศรซ. ที่ได้รับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายรายเดือน จะทำหน้าท่ีครูประจำกลุ่มและได้รับค่าตอบแทน 
แบบเบิกรายหัวอีกหน้าท่ีหน่ึงไม่ได้

2.2 ประสานงาบ สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลประขากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี ท่ียังไม่จบการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายใบตำบลเป๋าหมายท่ีรับผิดชอบและจัดเกบอย่างเป๋นระบบ เพ่ือการวางแผนบริการการจัด
การศึกษา และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับประซาขนกลุ่มเป๋าหมายในพ้ืนท่ี

2.3 วางแผนการจัดกระบวบการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัด กคน.หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน กคน.

2.4 จัดให้มีการประซาสัมพันธ์ แนะแนว ความสำคัญและความต้องการการศึกษา และให้คำปรึกษาแก่ 
เป๋าหมายอย่างทั่วถึงท้ังตำบล

- การจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม การเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด
- จัดกิจกรรม กพซ. ให้กับนักศึกษา จำนวน 200 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตรหรือภาคเรียนละ 

ไม่น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง
- การวัด และประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑ์การจัด กคน.ตามหลักสูตร ๆ
- ให้บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษาและประซาซนท่ัวไป

3. การส่งเสริมและสนับสบุบการเรียนการสอน
"3.1 ■ปิระสาน-โไน สงไสรม สนบสบุท่ัจดิให้มเใหลงเรยน?-  ภูท่ัปิไyญาสถานประกอบการใหเป็นแหล่งเรียบรู-  

ตลอดชีวิตและพัฒนาให้เกิดโครงการ.หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงแหล่งเรียนรู้อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง
3.2 ประสานงานและผนึกกำลังภาคเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือบริการกลุ่มเป๋าหมาย 

ประขากรวัยแรงงาน 15 -59 ปี ในขุมซนให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสม อย่างน้อย 2 
เครือข่าย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษาในพ้ืนท่ี เป๋นต้น

3.3 ส่งเสริมให้ประขากรในพื้นท่ีเป๋าหมายที่มีความพร้อมได้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาดามความ 
ต้องการร่วมกับขุมซนเพื่มช่องทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฯลๆ
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3.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและน่านวัตกรรมมาใช้ใ'นการจัดกระ-บวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสร้าง 
โอกาสให้ประซาขนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการคึกษานอกระบบและการคึก'ษาตาม 
อัธยาศัย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประซาชน

3.6 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมซนตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน
3.7 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมซนให้ได้มาตรฐานข้ันต่ําตามท่ีกำหนด
3.8 จัดบริการการคึกษาตามอัธยาศัยในศูนย์การเรียนชุมขนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีชีวิตชีวา

4. ปฎิปัติหน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย


