
ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป

ดว้ย สำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร มคีวามประสงคจ์ะรบัสมคัรบคุคลทัว่ไป เพ ือ่เลอืกสรรเปน็ 
พนกังานราชการทัว่ไป ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา จำนวน 1 อตัรา ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามประกาศคณะ 
กรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์ วธิกีารและเงือ่นไขการ สรรหาและการเลอืกสรร 
พนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งชองพนกังานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที ่ 11 กนัยายน พ.ศ. 2552 
และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง การกำหนดลกัษณะงานและคณุสมบตัเิฉพาะ 
ของกลุม่งาน และการจดัทำกรอบอตัรากำลงัพนกังานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่ 28 กมุภาพนัธ ์ 2554 
ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี วา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกบัคำสัง่สำนกังานปลดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร ท่ี 5 3 1 /2 5 5 1  ลงวนัที ่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 เรือ่ง แกไ้ชเปลีย่นแปลงคำสัง่มอบอำนาจ 
ขอ้ 4 และตามหนงัสอืสำนกังาน กศน. ที ่ ศธ. 0 2 1 0 .1 1 8 /2 8 0 4  ลงวนัที ่ 23 กมุภาพนัธ ์ 2561
เรือ่ง การเปลีย่นตำแหนง่พนกังานราชการ จงึประกาศรบัสมคัรบคุคลเพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานราชการ 
ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

1. ชือ่กลุม่งาน ตำแหนง่ทีจ่ะบรรจุและแตง่ตัง้ และค่าตอบแทนทีไ่ด้รับ
1.1 กลุ่มงานบริหารทัว่ไป
1.2 ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา จำนวน 1 อตัรา
1.3 สถานทีป่ฏบิตังิาบ

- ตำแหนง่เลขที ่ 2485 ปฏบิตังิานทีส่ำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร
1.4 คา่ตอบแทน 18,000 บาท

2. สิทธิประโยชน์
ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ี วา่ดว้ยพ น กังาน ราชการ พ .ศ .254 7  และประกาศคณ ะ 

กรรมการบรหิารพนกังานราชการ เรือ่ง สทิธปิระโยชนช์องพนกังานราชการ พ.ศ. 2554

3. ลกัษณะงานทีป่ฏิบต้้
ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ

4. ระยะเวลาการจา้ง
ผูท้ีไ่ดร้บัการเลอืกสรรเปน็พนกังาบราชการจะทำสญัญาจา้งเพือ่ทดลองปฏบิตังิานเปน็เวลา 1 ปกีอ่น 

และเมือ่ครบ 1 ปี พนกังานราชการผูน้ัน้ผา่นการประเมนผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ คพร. 
กำหนดแลว้ กจ็ะตอ่สญัญาจา้งคราวละไมเ่กนิ 4 ปี ขึน้อยูก่บัภารกจิชองสว่นราชการ วา่ยงัจำเปน็ตอ้งม ี
ผู้ปฏิบัติงานต่อเน่ืองหรือไม่ แต่ท้ังน้ีจะต้องไม่เกินวันท่ี 30 กนัยายน 2563 ( ตามกรอบอตัรากำลงัที ่คพร. กำหนด 
ปงีบประมาณ 2560 -  2563 )
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5. คุณสมบัติท่ัวไป
1) มีสญัชาติไทย
2) มอีายไุมต่ํา่กวา่สบิแปดปบีรบิรูณจ์นถงึวนัปดิรบัสมคัร
3) เปน็ผูเ้ลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประนชุ 

ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
4) ไมเ่ปน็ผูด้ำรงตำแหนง่ทางการเมอืง สมาขกิสภาทอ้งถิน่ หรือผูบ้รหิารทอ้งถิน่
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเท้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6) ไมเ่ปน็ผูอ้ยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกัราชการ ถกูสัง่ใหอ้อกราชการไวก้อ่นตามกฎหมายตา่งๆ
7) ไมเ่ปน็ผูบ้กพรอ่งใบศลีธรรมอนัดสีำหรบัการเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีครู
8) ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
9) ไมเ่ปน็กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจา้หนา้ทีใ่นพรรคการเมอืง
10) ไมเ่ปน็ผูเ้คยตอ้งโทษจำคกุโดยดำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุ เวน้แตเ่ปน็โทษสำหรับ 

ความผดิทีไ่ดก้ระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
11) ไมเ่ปน็ผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากรฐัวสิาหกจิ องคก์รมหาซน 

หรอืหนว่ยงาบอืน่ของรฐั หรอืองคก์รระหวา่งประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเช้ารับราชการห่รอเช้าปฏิบัติงาน่Iนหน่วยงานของรัฐ

6. คณุสมบต้เฉพาะสำหรับตำแหนง่
( คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับดำแหบง่ รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ)

7. การรับสมัคร
7.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผูป้ระสงคท์ีจ่ะเชา้รบัการเลอืกสรรเปน็พนกังานราชการทัว่ไป สามารถขอและยืน่ใบสมคัร 

ดว้ยตนเองพรอ้มหลกัฐาน จำนวน 1 ชดุ ณ กลุม่อำนวยการ งานบคุลากร สำนกังาบ กศน.จงัหวดัพจิติร 
ตัง้แต่วันท่ี 12 -  19 มีนาคม 2561 (ภาคเชา้เวลา 08.30 น .-12.00 น. ภาคบา่ยเวลา 13.00 น .-16.30น .) 
เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ สอบถามรายละเอยีดไดท้ ี ่ สำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร 
โทรศพัทห์มายเลข 0-5699-0414

7.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร ประกอบดว้ย
1) ใบสมคัรตามแบบทีก่ำหนด จำนวน 1 ชุด
2) รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 1 น้ิว จำนวน 3 รูป แตง่กายสภุาพ ไม,สวมหมวก โม่สวม 

แว่นตาดำ ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน นบัถงึวนัสมคัรและเปน็การถา่ยครัง้เดยีวกนั
3) ส ำเน าป รญิ ญ าบ ตัร และส ำเน าระเบ ยีน แส ด งผล ก ารศกึ ษ า ท ีแ่สดง'วา่เปน็ผ ูม้  ี

วฒุ กิารศกึษาตรงกบัดำแหนง่ท ีส่มคัร จำนวนอยา่งละ 1 ฉบบั (พรอ้มฉบบัจรงิ) โดยจะตอ้งสำเรจ็ 
การศกึษา และไดร้บัอนมุตัจิากผูม้อีำนาจอนมุตัภิายในวนัปดิรบัสมคัร คือวันท่ี 19 มีนาคม 2561

4) สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนและสำเนาทะเบยีนบา้น จำนวนอยา่งละ 1 ฉบับ
5) สำเนาหลกัฐานอืน่ๆ เซ่น ใบสำคญัการสมรส (เฉพาะผูส้มคัรเพศหญงิ) ใบเปลีย่นซือ่ -  

นามสคลุ (ในกรณท่ีีซ่ือ -  นามสกลุ ในหลกัฐานการสมคัรไมต่รงกนั) จำนวนอยา่งละ 1 ฉบับ
ตัง้นี ้สำเนาหลกัฐานทกุฉบบั ใหผู้ส้มคัรเขยีนคำรบัรอง “สำเนาถกูตอ้ง” และลงซือ่กำกบั

ไว้ดว้ย

/  7.3 คา่ธรรมเนยีมสอบ....
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7.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผูส้มคัรตอ้งเสยีคา่สมคัรสำหรบัตำแหนง่ทีส่มคัร จำนวน 200 บาท เมือ่สมคัรสอบและ 

ชำระคา่ธรรมุเนยีมแลว้จะไมจ่า่ยเงนิคนืให1้มว่า่กรณโีดๆทัง้สบั

7.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร
1) ผูส้มคัรตอ้ยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ สำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร พรอ้มทัง้เอกสาร 

หลกัฐานประกอบ และลงลายมอืซือ่ในใบสมคัรตอ่เจา้หนา้ทีร่บัสมคัร
2) ผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกสรร จะตอ้งรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรบัรองตบเองวา่เปน็ผู ้

มคีณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตำแหนง่ ตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ และจะตอ้งกรอกรายละเอยีด 
ตา่งๆ ใบใบสมัคร พร้อมทัง้ย่ืนหลกัฐานในการสมคัรใหถ้กูตอ้งครบถว้น

3) ในกรณทีีม่คืวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัรไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ หรอืวฒุกิารศกึษาไมต่รง 
ตามคณุวฒุขิองตำแหนง่ทีส่มคัรสอบ อนัมผืลทำใหผู้ส้มคัรไมม่สีทิธสิมคัรตามประกาครบัสมคัรดงักลา่ว ใหถ้อื 
ว่าการรับสมัครและการไต้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสำหรับผู้น้ัน และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

4) ผูส้มคัรเขา้รบัการเลอืกสรร ตอ้งแจง้ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้างไปรษณยีไ์วใ่นใบสมคัร 
หากท่ีอยู่ท่ีให้โว้ในใบสมัคร ไมส่ามารถตดิตอ่ได ้สำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร จะไมร่บัผดิชอบทกุกรณี

8. การประกาศรายซือ่ผูม้สืทิธเิขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ นกัษะ และสมรรถนะ
สำน กังาน  กศน .จงัห วดัพ จิติ ร จะป ระก าศ รายซ ือ่ ผ ูม้ สื ทิ ธ เิข า้รบั ก ารป ระเม นิ ค วาม ร ู ้

ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ ใน วนั ท่ี 20 มนีาคม 2561 ณ สำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร 
และทางเวบ็ไชต ์ http://134.236.250.124/ หรอืตดิตอ่สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 056 -  990414

9. กำหนควัน เวลา และสถานทีใ่นการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
วัน เวลา และสถานท่ีสอบ สำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร จะประกาศใหท้ราบในวันทีป่ระกาศ 

รายซ่ือผู้มืสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

10. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร
( รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ)

11. เกณฑก์ารตดัสิน
ผูท้ ีถ่อืวา่จะเปน็ผูผ้า่นเกณฑก์ารเลอืกสรร จะตอ้งเปน็ผูท้ีไ่ดค้ะแนนในการประเมนิในแตล่ะภาค 

ไมต่ากวา่รอ้ยละ 50  และเมือ่รวมทกุภาคแลว้ตอ้งผา่นการประเมนิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 โดยเรยืงลำดบั 
จากผูท้ีไ่ตค้ะแนนรวมสงูสดุจากมากไปหานอ้ย

กรณทีีไ่ดคัะแนนรวมเทา่กนัใหผู้ไ้ดคัะแนนความเหมาะสมกบัตำแหนง่มากกวา่เปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบั 
ท ีด่กีวา่ ถา้ไตค้ะแนนความเหมาะสมกบัตำแหนง่เทา่กนัใหผ้ ูไ้ตค้ะแนนภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะ 
ตำแหนง่ มากกวา่เปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่ ลา้ไดค้ะแนนความรูค้วามสามารถเฉพาะตำแหนง่เทา่กนัใหผู้ไ้ด ้
คะแนนความรูค้วามสามารถทัว่ไปมากกวา่เปน็ผูอ้ยูใ่นลำดบัทีด่กีวา่ ถา้ไตค้ะแนนความรูค้วามสามารถทัว่ไป 
เทา่กนัอกี ใหผู้ท้ีโ่ตร้บัเลขประจำตวัสอบกอ่นเปน็ผูอ้ยูใ่นสำดบัทีด่กีวา่

/ 12. การประกาศข้ึนบัญบ.,
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12. การประกาศขึน้บญัชผีูผ้า่นการเลอืกสรร
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลา 1 จ นับต้ังแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรร 

อยา่งเดยีวกนันีอ้กี และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้1หม่แลว้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคร้ังน้ีเป็นอันยกเลิก

13. การทำสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรร
ผูผ้ า่นการเลอืกสรรจะตอ้งทำสญั ญ าจา้งตามท ีส่ำนกังาน กศน. สำนกังานปลดักระทรวง 

ดกีษาธกิารกำหนด โดยสำนกังาน กศน.จงัหวดัพจิติร จะเรยีกบรรจผุ ูผ้า่นการเลอืกสรรและทำสญัญาจา้ง 
เปน็พนกังานราชการ 1 ปี และเมือ่ผา่นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน หากอยูใ่นระดบั ด ี ขึน้ไป จงึจะตอ่ 
สญัญาจา้งตามกรอบอตัรากำลงัที ่คพร. กำหนด ( คือวันท่ี 30 กนัยายน 2563)

ประกาศ ณ วันท่ี 2. มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายไพฑูรย์ บัวสนิท)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศบ.จังหวัดพิจิตร

¥



รายละเอยีดแนบหา้ยประกาศ

ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ

นกัวชิาการสกิษา

ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการศกึษา วเิคราะห ์วจิยัเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการจดัทำขอ้เสนอนโยบาย แผน 
มาตรฐานการสกิษา หลกัสตูร แบบเรยีน ตำรา ส ือ่การเรยีนการสอน สือ่การสกิษา ผลติและพฒันาสือ่ 
นวตักรรมและเทคโนโลยสีง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา พฒั นางาบตา้นวชิาการสกีษา จดัทำแผน / 
โครงการตา่งๆ ตำเนนิการเกีย่วกบังานทะเบยีนและเอกสารตา้นการสกีษา สง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา 
เพ ือ่ใหก้ารจดัการสกีษามคีณุภาพและมาตรฐาน ตดิตาม ประเมนิผลการตำเนนิงาน/กจิกรรม และสรปุผล 
เพ ือ่พฒันางานตา้นการศกึษา วางแผนการทำงานของหนว่ยงานหรอืโครงการ ประสานการทำงานรว่มกนั 
ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ๆ ตามทีเ่กีย่วขอ้ง

คณุสมบตัเิฉพาะสา์หรีบตำแหนง่ นกัวชิาการสกีษา *

คณุสมบตัเิฉพาะสำหรีบตำแหนง่
1) ไตร้บัๅฒกิารศกึษาไมต่ากวา่ปรญิญาตรทีกุสาขา
2) มคีวามรู ้ความสามารถในการใขค้อมพวิเตอรป์ฏบิตังิาบไดเ้นนิอยา่งดี
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกสรร รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ

ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา

ผูส้มัครตอ้งไดรั้บการประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธกีารประเมนิ ดังน้ี

1. ประเมนิความรู้ความสามารถทัว่ไป โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1) รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560
2) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2546 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
3) พระราชบญัญต้ริะเบยีบขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก1้ฃเพิม่เตมิ
4) พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ พ.ศ. 2550 และทีแ่กไ้ชเพิม่เตมิ 

(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2560
5) พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัทิางการปกครอง พ.ศ. 2539
6) พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิชองเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539
7) พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารชองราชการ พ.ศ. 2540
8) พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
9) ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยพนกังาบราชการ พ.ศ. 2547
10) ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และทีแ่กไ้ชเพิม่เตมิ
11) พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546
12) ความรูเ้กีย่วกบัเหตกุารณบ์จีจบุนัในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ ลงัคม การศกึษา และนโยบายชอง 

รฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา
13) ความสามารถดา้นภาษาไทย ทดสอบความเขา้ใจภาษา การอา่น จบัใจความ การสรปุความ 

การตคีวาม การขยายความ การสะกดคำ และคำศพัท์

2. ประเมนิความรูค้วามสามารถเฉพาะตำแหนง่ โดยวธิกีารสอบขอ้เขยีน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน)
I) นโยบายของรฐับาล นโยบายชองกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายและยทุธศาสตรก์ารจดัการศกึษา 

ชองสำนกังาน กศน. ปงีบประมาณ 2561
2 ) การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
3 ) แผนการศกึษาชาติ
4 ) การจดัทำแผนงาน/โครงการและบรหิารแผน
5 ) การพฒันาหลกัสตูร
6 ) การสือ่สารและการประสานงาน
7 ) การตดิตามและประเมนิผลการดำเนนิงาน จดัการศกึษา
8 ) ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศกึษา
9 ) การวดัและประเมนิผลการศกึษา'
10) การวจิยัทางการศกึษา
I I )  ความรู ้ความสามารถเกีย่วกบัการใชค้อมพวิเตอรไ์ปรแกรมสำเรจ็รปู เซ่น M icrosoft W ord 1 

E x ce l, Pow er p o in t และ SPSS เป็นต้น
12) เร่ืองอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา กศน. <ะ— .-ระ!ระ:ะร-.,---------
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3. ประเมนิความเหมาะสมกบัตำแหนง่ โดยวิธกีารสอบสมัภาบณแ์ละประวต์ (100 คะแนน)
พจิารณาจากความรู ้ ประสบการณต์ำงาน ความสามารถทีจ่ะตำงาบใบหนา้ที ่ ความคดํริเร่ิม 

สร้างสรรค ์ เชาวป์ญีญา ความคลอ่งแคลว่วอ่งไวใบการแกป้ญีหา การแสดงความคคิเหบ็ในเรือ่งตา่งๆ
บคุลิกภาพ ตวํงทวีาจา วุฒภาวะทางอารมณ ์ ความประพฤตและอุปบสัย การปรับตัวและมบุ'ษยสัมพันธ์ 
แรงลูงใจ จรยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร ~

1 *


