
 
 
 

 

 

ประกาศสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย 
เร่ือง   การสอบคัดเลือกลูกจ&างช่ัวคราว ตําแหน�ง ครูศูนย(การเรียนชุมชน 

……………………………………….. 
 

  ด�วย สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย มีความ
ประสงค' จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือสอบคัดเลือกเป,นลูกจ�างชั่วคราว ตําแหน�ง ครูศูนย'การเรียนชุมชน โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
  ๑.  ตําแหน�ง  ท่ีจะรับสมัครสอบคัดเลือก 

     ๑.๑ ครูประจําศูนย'การเรียนชุมชน  สังกัด  กศน.อําเภอคีรีมาศ         จํานวน  ๑  อัตรา 
     ๑.๒ ครูประจําศูนย'การเรียนชุมชน  สังกัด  กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย    จํานวน  ๑  อัตรา 
     ๑.๓ ครูประจําศูนย'การเรียนชุมชน  สังกัด  กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย    จํานวน  ๑  อัตรา 

 

  ๒.  คุณสมบัติของผู&มีสิทธิเข&ารับการสอบคัดเลือก 
       ๒.๑  มีวุฒิการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ีเทียบเท�าไม�ต่ํากว�านี้ 
       ๒.๒  มีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 
   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม�ต่ํากว�า   ๑๘  ป: บริบูรณ' 
   (๓)  เป,นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเป,น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
   (๔)  ไม�เป,นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท�องถ่ิน หรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
   (๕)  ไม�เป,นคนไร�ความสามารถ หรือจิตฟBCนเฟDอนไม�สมประกอบ หรือเป,นโรคตามท่ี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
   (๖)  ไม�เป,นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อนตาม
กฎหมายต�าง ๆ 
   (๗)  ไม�เป,นผู�ผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป,นผู�ประกอบวิชาชีพครู  

(๘)  ไม�เป,นบุคคลล�มละลาย 
   (๙)  ไม�เป,นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
   (๑๐)  ไม�เป,นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป,นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑)  ไม�เป,นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค'กร
มหาชน หรือ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค'การระหว�างประเทศ 
   (๑๒)  ไม�เป,นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมายต�าง ๆ 
   (๑๓)  ไม�เป,นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงานใน
หน�วยงานของรัฐ 
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  ๓.  วัน  เวลา  และสถานท่ี รับสมัคร 
   ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง  ระหว�างวันท่ี ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕            
(เว�นวันหยุดราชการ)  ณ  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท' ๐๕๕ - ๖๕๑๘๑๐ 

๔.  เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 
๔.๑ ปริญญาบัตรฉบับตัวจริงพร�อมสําเนา ๑ ฉบับ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ี

แสดงว�าเป,นผู�มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  จํานวน  ๑  ชุด 
๔.๒ รูปถ�ายหน�าตรง  ไม�สวมหมวก  ไม�สวมแว�นตาดํา  ขนาด  ๑ x ๑.๕  นิ้ว ซ่ึงถ�าย   

ไม�เกิน  ๖  เดือน  และถ�ายครั้งเดียวกัน  จํานวน  ๓  รูป 
๔.๓ ทะเบียนบ�านฉบับจริงพร�อมสําเนา   จํานวน ๑  ฉบับ   
๔.๔ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร�อมสําเนา    จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕ ใบรับรองแพทย'  แสดงว�าไม�เป,นโรคต�องห�ามตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร   

ซ่ึงออกให�ไม�เกิน  ๑  เดือน 
๔.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ  พร�อมสําเนา  เช�น  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ -  สกุล  ทะเบียน

สมรสหรือใบสําคัญการหย�า  (ถ�ามี) 
๔.๗ เอกสารหลักฐานการผ�านงาน หรือ แฟPมสะสมงานท่ีแสดงถึงประสบการณ'ในการ 

ทํางานท่ีเก่ียวข�องกับด�านการศึกษา(ถ�ามี) 

๕.  การย่ืนใบสมัครเข&ารับการสอบคัดเลือกลูกจ&างช่ัวคราว 
๕.๑ ผู�สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือก  ต�องยื่นใบสมัครด�วยตนเอง  และต�องกรอกใบ

สมัครให�ครบถ�วน  ถูกต�อง  ชัดเจน   
๕.๒ ผู�สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือก  ต�องแจ�งท่ีอยู�สถานท่ีติดต�อได�ทางไปรษณีย' หรือ 

ทางโทรศัพท' ท่ีสามารถติดต�อสื่อสารได�รวดเร็ว 
๕.๓ ผู�สมัครเข�ารับการสอบคัดเลือกต�องลงลายมือชื่อใบสมัครต�อหน�าเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

 

๖.  การประกาศรายช่ือผู&มีสิทธิเข&ารับการสอบคัดเลือก 
สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย  จะประกาศ

รายชื่อ ผู�มีสิทธิเข�ารับการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย   

 

๗. วิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�งครูประจําศูนย'การ

เรียนชุมชน มีรายละเอียดของหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  ดังนี้ 
  ก. ภาคความรู&ความสามารถท่ัวไป 
       ทดสอบความรู� ความสามารถดังต�อไปนี้โดยวิธีสอบข�อเขียน         
       ๑. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห'และสรุปเหตุผล 
            ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห'และสรุปผล โดยการสรุปความหรือให�จับ
ประเด็น   ในข�อความหรือเรื่องราว หรือให�วิเคราะห'เหตุการณ'หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม 
กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
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       ๒. วิชาภาษาไทย 
        ทดสอบความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาไทยโดยการสรุปความ ตีความจากข�อความ
สั้นๆ หรือบทความ พิจารณาเลือกใช�ภาษาไทยในรูปแบบต�างๆ จากคําหรือกลุ�มคํา ประโยค หรือข�อความสั้นๆ 
กําหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
  ข. ภาคความรู&ความสามารถท่ีใช&เฉพาะตําแหน�ง 
        ทดสอบความรู�ความสามารถท่ีใช�ในการปฏิบัติงานในหน�าท่ีด�านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยวิธีสอบข�อเขียนและวิธีสอบปฏิบัติ กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
         พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าท่ีจากประวัติส�วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู�เข�าสอบและจากการสัมภาษณ' กําหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
  

๘.  เกณฑ(การตัดสิน 
   ผู�ท่ีถือว�าผ�านเกณฑ'เป,นผู�สอบคัดเลือกได� ต�องเป,นผู�สอบได�คะแนนในแต�ละภาคท่ีสอบ
ตามหลักสูตรไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐  
 

๙.  วันเวลา  และสถานท่ี  สอบ 
   - ดําเนินการสอบ ภาค ก. ความรู�ความสามารถท่ัวไป  และภาค  ข.  ความรู�
ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง  ในวันท่ี  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และประกาศรายชื่อผู�สอบผ�าน ภาค ก และ ข     
(ผู�มีสิทธิ์สอบภาค ค) ในวันท่ี  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

- ดําเนินการสอบภาค ค.  ความเหมาะสมกับตําแหน�ง  ในวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๕        
ณ  สํานักงาน  กศน.จังหวัดสุโขทัย  

๑๐. การประกาศข้ึนบัญชี 
   สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย จะ
ประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านเกณฑ'  ภายในวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ โดยประกาศรายชื่อผู�สอบผ�านเกณฑ'
เรียงลําดับ โดยเรียงลําดับจากผู�สอบได�คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีท่ีมีผู�สอบได�คะแนนเท�ากัน  ให�
ผู�สอบได�คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน�งมากกว�าเป,นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า ถ�าได�คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหน�งเท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนนภาคความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�งเท�ากัน ให�ผู�ได�คะแนน
ภาษาไทยในภาคความรู�ความสามารถท่ัวไปมากกว�าเป,นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า  ถ�ายังได�คะแนนเท�ากันอีกก็ให�ผู�
ได�รับเลขประจําตัวสอบก�อนเป,นผู�อยู�ในลําดับท่ีสูงกว�า และจะข้ึนบัญชีผู�สอบผ�านเกณฑ'ไว�เป,นระยะเวลา ๒ ป: นับ
แต�วันข้ึนบัญชี 

 

๑๑.  การทําสัญญาจ&างและค�าจ&าง 
สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย  จะทํา

สัญญาจ�างกับผู�ท่ีสอบได�ตามลําดับท่ีสอบได�เป,นรายอําเภอ  ในอัตราค�าจ�าง  ๗,๙๔๐  บาท ต�อเดือน  ต้ังแต�วันท่ี
ทําสัญญาถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ หรือสิ้นป:งบประมาณ  และจะกําหนดประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือทํา
สัญญาจ�างในป:งบประมาณถัดไป ในอัตราค�าจ�าง  ๗,๙๔๐ บาทต�อเดือน  หรือ ตามท่ีกฎหมายกําหนด   
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๑๒.  ผู&ใดได&ข้ึนบัญชีผู&สอบคัดเลือกได& ถ&ามีกรณีอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไป ให&เปAนอันยกเลิก

การข้ึนบัญชีผู&นั้นไว& เม่ือ 
(๑)  ผู�นั้นได�ขอสละสิทธิรับการแต�งต้ังในตําแหน�งท่ีสอบได� 
(๒)  ผู�นั้นไม�มารายงานตัวเพ่ือรับการแต�งต้ังเข�าปฏิบัติหน�าท่ีภายในเวลาท่ีสํานักงาน

กําหนด โดยมีหนังสือส�งทางไปรษณีย'ลงทะเบียนแจ�งให�ทราบกําหนดเวลาล�วงหน�าไม�น�อยกว�า  ๑๐  วัน  นับต้ังแต�
วันท่ีไปรษณีย'รับลงทะเบียน 

(๓)  ผู�นั้นมีเหตุท่ีไม�อาจเข�าปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามกําหนดเวลาท่ีจะแต�งต้ังในตําแหน�งท่ี
สอบได� 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 
 

( นายปBณณพงศ'  ท�าวอาจ ) 
ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 


