ประกาศสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม มีความ
ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป อาศั ย อ านาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๒๗๐/๒๕๕๑
ลงวัน ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๕๑ เรื่ อ ง มอบอ านาจให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั งหวั ด และกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทน คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่งมอบอานาจ ข้อ ๔ การบรรจุ แต่งตั้ง และการออกจากราชการของลู กจ้างประจา
การคัดเลือก การจ้างและการเลิกจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด หนังสือสานักงาน กศน.ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๒๒๗๙ ลงวันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เพิ่ม เติมคุ ณ สมบัติค รู กศน.ตาบล และหนั งสื อส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ศธ0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ สังกัดสานักงาน กศน. จึงประกาศรับสมัครบุ คคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๑ กลุ่มงาน บริหารทัว่ ไป
๑.๒ ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
ครู กศน.ตาบล
จานวน 9 อัตรา
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑ ถึง เอกสารหมายเลข 2)
๓. อัตราค่าตอบแทน

๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

๔. สิทธิประโยชน์
ตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยพนั กงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาและครู กศน.ตาบล
รายงานตั วและทาสัญญาจ้าง ที่ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม
ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาสัญญาจ้าง 1 ปี เมื่อครบ 1 ปี พนักงานผู้นั้นต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร ที่ ก าหนดและจะต่ อ สั ญ ญาจ้ า งคราวละไม่ เกิ น 4 ปี (ตามกรอบอั ต ราก าลั ง ปี
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ทั้ งนี้ ต้องขึ้น อยู่ กับ ภารกิจของส่ ว นราชการว่ายัง จาเป็น ต้อ งมีผู้ ป ฏิ บัติ งานต่อเนื่ องหรือไม่
แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินระยะเวลาของกรอบกรอบอัตรากาลังที่ได้รับการอนุมัติจาก คพร. กาหนด
/๖. คุณสมบัติ....

-2๖. คุณสมบัตทิ ั่วไป
๖.๑ มีสัญชาติไทย
๖.๒ มี อ ายุ ไ ม่ ต่ากว่ า ๑๘ ปี แต่ ไ ม่ เ กิ น ๖๐ ปี นั บ ถึ ง วั น ที่ ส มั ค ร ในกรณี อ ายุ ค รบ 60 ปี
ระหว่ า งปีงบประมาณและสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุดให้จ้างต่อจนสิ้ นปีงบประมาณนั้น และให้เลิกจ้างตามข้อกาหนด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอายุสูงสุดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการในสั งกัดส านักงาน กศน. ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน
2555
๖.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๖.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๖.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖.๖ ไม่เป็ น ผู้เคยต้องรับ โทษจ าคุ กโดยคาพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทาความผิ ดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
6.8 คุณสมบัติหรื อลั กษณะต้องห้ ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการ
เลือกสรรบุ คคลเพื่อจ้ างเป็ น พนั กงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น
๗. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
7.๑ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑)
7.๒ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต
หรือศึกษาศาสตร์บั ณ ฑิต ที่ ก.ค.ศ.รับ รอง ทุกสาขา กรณี บุคคลที่ไม่ได้จบปริญ ญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ในการสมัคร หนังสือสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสานักงาน กศน. และหากเป็นบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.ที่รับ
เงินค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากสานักงาน กศน. อยู่ในวันที่สมัคร ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทาง
การศึกษา ต้องเป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) แต่ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าว
ได้รับการเลือกสรรเป็นครู กศน.ตาบล แล้วถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตาแหน่งครูผู้ช่วยจะต้ องมีคุณสมบัติ
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครู กศน.ตาบล ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย
แต่อย่างใด และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
๘. การรับสมัคร
๘.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐาน
ต่ าง ๆ ด้ วยตนเอง จ านวน ๑ ชุ ด ณ ส านั กงาน กศน.จั งหวั ดนครปฐม เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๗ ต าบลธรรมศาลา
/อาเภอ……

-3อ าเภอเมื องนครปฐม จั งหวั ดนครปฐม ตั้ งแต่ วั นที่ 10-16 มิ ถุ นายน ๒๕๖2 ตั้ งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (แต่งกายชุดสุภาพในวันมาสมัคร)
๘.๒ หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
๑) ใบสมัครตามแบบที่กาหนดจานวน ๑ ชุด
๒) รูปถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔) ปริ ญ ญาบั ตรฉบั บ จริงพร้อมส าเนา จานวน ๑ ฉบั บ ที่แสดงว่าเป็นผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงกับ
ต าแหน่ ง ที่ ส มั ค ร โดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษา และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภ ายในวั น ปิ ด รับ สมั ค ร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิด
รับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๖) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๗) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๘) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบั น ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่
เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
9) สาเนาหลักฐานแสดงถึงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและผลงาน
อื่นๆ
10) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับด้วย
๙. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็ น ผู้ มีคุณ สมบั ติ ทั่วไปและคุณสมบั ติเฉพาะส าหรั บตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดหรือข้อมูล
อันเป็นเท็จอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๑๐. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้ ส มั ค รต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค ร จ านวน ๒๐๐ บาท (สองร้ อ ยบาทถ้ วน) และเมื่ อช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๑1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กาหนด
วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยจะประกาศรายชื่อ ณ สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
และทางเว็บไซต์ http://nkp.nfe.go.th หัวข้อรับสมัครงาน
/๑2. กาหนด...

-4๑2. กาหนดวัน เวลา ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
วัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
๑3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโดยวิธีสอบปรนัย (สอบข้อเขียน)
ส านั ก งาน กศน.จั งหวั ด นครปฐม จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการทดสอบโดยวิ ธี ก ารสอบข้ อ เขี ย น
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และทางเว็บไซต์ http://nkp.nfe.go.th
๑4. กาหนดวัน เวลา ในการสอบสัมภาษณ์
ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด นครปฐม จะด าเนิ น การ ประเมิ น ครั้ ง ที่ ๒ โดยวิ ธี ก ารสอบสั ม ภาษณ์
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สาหรับ เวลา สถานที่การสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๑5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ในวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ส านั กงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และทางเว็บ ไซต์ http://nkp.nfe.go.th
หัวข้อรับสมัครงาน
๑6. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ ดังนี้
16.๑ ประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป
คะแนน ๗๕ คะแนน
๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
คะแนน ๗๕ คะแนน
16.๒ ประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
สัมภาษณ์แนวคิดในการทางาน พิจารณาความรู้ ประสบการณ์การทางาน ความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัว
มนุษย์สัมพันธ์แรงจูงใจ จริยธรรม และความพร้อมของผู้สมัคร
๑7. เกณฑ์การตัดสิน
17.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ครั้งที่ 1 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมตาม
วิธีสอบปรนัย (สอบข้อเขียน) การประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
17.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินครั้ง
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ มีคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยสุด
กรณีที่มีคะแนนรวมการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบ
สัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่มีคะแนนการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
กรณีที่มีคะแนนการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีคะแนนการสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
กรณีที่มีคะแนนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
/๑8. การขึ้น….

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
รายละเอียดกลุ่มงาน ตาแหน่ง อัตราว่างและลักษณะการปฏิบัติงานที่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(แนบท้ายประกาศ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
ที่

ตาแหน่ง

๑ นักวิชาการศึกษา

เลขที่
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง
5128 สานักงาน กศน.จังหวัด
นครปฐม

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี

ปฏิ บัติงานเกียวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เบื้ อ งต้ น เพื อประกอบการจั ด ท าข้ อ เสนอ
นโยบาย แผน มาตรฐาน การศึกษา หลักสูตร
แบ บ เรี ย น ต ารา สื อการเรี ย น การสอน
สื อการศึ ก ษา ผลิ ต และพั ฒ นาสื อนวัต กรรม
และเทคโนโลยี ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
การศึ ก ษา พั ฒ นางานด้ า นวิ ช าการศึ ก ษา
จั ด ท าแผนงาน/โครงการต่ า งๆ ด าเนิ น การ
เกี ยวกั บ งาน ท ะเบี ยน และเอกสารด้ าน
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื อให้ ก ารจั ด การศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน/
กิ จ กรรม และสรุ ป ผลเพื อพั ฒ นางานด้ า น
การศึกษา วางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ ประสานการทางานร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าทีอืนทีเกียวข้อง

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
รายละเอียดกลุ่มงาน ตาแหน่ง อัตราว่างและลักษณะการปฏิบัติงานที่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(แนบท้ายประกาศ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
ที่

ตาแหน่ง

๒

ครู กศน.ตาบล
9 อัตรา

เลขที่
ตาแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

1. กศน.อาเภอบางเลน
6490
- กศน.ตาบลบางหลวง
7885 - กศน.ตาบลคลองนกกระทุง
8146 - กศน.ตาบลดอนตูม
2. กศน.อาเภอเมืองนครปฐม
6556 - กศน.ตาบลทัพหลวง
7902 - กศน.ตาบลพระประโทน
11164 - กศน.ตาบลถนนขาด
11230 - กศน.ตามาบแค
3. กศน.อาเภอนครชัยศรี 8094 - กศน.ตาบลโคกพระเจดีย์
10353 - กศน.ตาบลวัดละมุด

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่
ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที
ก.ค.ศ.รับรอง ทุกสาขา กรณี บุคคลทีไม่ได้จบปริญญาตรีทาง
การศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัต รบัณฑิต
วิ ช าชี พ ครู ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ในการสมั ค ร หนั ง สื อ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที ศธ 0210.118/8392
ลงวันที 12 มิถุนายน 2561 เรือง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสานักงาน กศน. และหาก
เป็นบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน. ทีรับเงินค่าจ้างหรือเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนจากสานักงาน กศน. อยู่ในวันทีสมัคร
ที ไม่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาตรีท างการศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น ผู้ จ บ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) แต่ถ้า
ผู้ ที มี คุ ณ สมบั ติ เ พิ มเติ ม ดั ง กล่ า วได้ รั บ การเลื อ กสรรเป็ น
ครู กศน.ตาบล แล้วถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตาแหน่ง
ค รู ผู้ ช่ ว ย จ ะ ต้ อ งมี คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ที ก .ค .ศ .ก าห น ด
โดยคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น ครู กศน.ต าบล ไม่ ผู ก พั น กั บ
คุณสมบัติการสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วย แต่อย่างใด

ปฏิ บั ติงานเกียวกับ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ นที ที รั บ ผิ ด ชอบ
ประสานงานร่ ว มกั บ ภาคี เครื อ ข่ า ย องค์ ก ร
ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุ มชน โดยเฉพาะ
ภูมิปัญ ญาท้องถิน ในการจัดกิจกรรมในชุมชน
จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ชุ ม ชน เพื อให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
ข่าวสารให้ชุมชน และปฏิบัติหน้าทีอืนๆ ตามที
ได้รับมอบหมาย

๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี

เอกสารหมายเลข 3
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
(แนบท้ายประกาศสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2)

ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
๑. หลักสูตรและกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
๑.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน)
๑. วิชาภาษาไทย,วิชาคณิตศาสตร์
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๑. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน)
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง/พรบ.คอมพิวเตอร์ว่าด้วย
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. การศึกษา วิเคราะห์และการวิจัยเบื้องต้น
3. นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน.ประจาปี ๒๕๖2
4. บริบททั่วไปของจังหวัดนครปฐม และสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
6. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัด กศน.
7. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8. การจัดทาสื่อการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา
9. การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
10. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. การพัฒนางานวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12. การวางแผนการทางานและการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
13. การดาเนินการงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา
14. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน/กิจกรรม
15. การสรุปผลการดาเนินการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
16. การประสานและการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก

เอกสารหมายเลข 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
(แนบท้ายประกาศสานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2)

ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล
๑.หลักสูตรและกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๑๕๐ คะแนน)
๑.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน)
๑. วิชาภาษาไทย,วิชาคณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในตาแหน่ง
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๐. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๑. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน)
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง/พรบ.คอมพิวเตอร์ว่า
ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2. นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน.ประจาปี ๒๕๖2
3. การดาเนินงาน กศน.ตาบล
4. การประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
5. การจัดทาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการวางแผน การจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนจุลภาค และแผนพัฒนา
การศึกษา
6. การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- การวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
/กิจกรรม....

-2- กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
- กิจกรรมโครงการ Smart ONIE
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- บ้านหนังสือชุมชน
- ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
8. การสรุปและการรายงานผลการดาเนินงาน
9. การประเมินโครงการ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11. การจัดทาข้อมูลในฐานข้อมูล

ใบสมัครเลขที่..................................
ใบสมัครสำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
สังกัด สำนักงำน กศน.จังหวัดนครปฐม
สำนักงำน กศน. สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
………………………………………………………………

รูปถ่ายขนาด
๑.๕x๒ นิ้ว

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………….
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
E –mail Address : …………………………………………….…………….
เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................
ออกให้ที่อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................
วัน เดือน ปีที่ออกบัตร.................................................................
วัน เดือน ปีทบี่ ัตรหมดอายุ..........................................................

สมัครตาแหน่ง
.................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
....................................... ......................................
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
....................................... ......................................

สถานภาพ
สัญชาติ
( ) โสด
......................................
( ) สมรส
ศาสนา
( ) หย่าร้าง
......................................
( ) อื่นๆ ...................
การรับราชการทหาร
......................................
อาชีพปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.........................................................................................................................................
๒.ข้อมูลกำรศึกษำ
ปี พ.ศ.
จำก

ถึง

สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก

-๒๒.๑ ข้อมูลกำรฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร

หน่วยงำนที่จัด

ระยะเวลำ

๓. ข้อมูลกำรทำงำนและประสบกำรณ์ทำงำน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง ๓ ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

ชื่อและที่อยู่
ของหน่วยงาน

ตาแหน่งงานและ
หน้าที่โดยย่อ

เงินเดือน
(บาท)

สาเหตุที่ออก
จากงาน

โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องาน กศน.อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
๔. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรทำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง
โปรดอย่ำระบุชื่อบุคคลที่เป็นญำติหรือเพื่อน)
ชื่อและนำมสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ทำงำนปัจจุบันและ
โทรศัพท์

ระบุควำมสัมพันธ์กับท่ำน

-๓๖. หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
 ใบสมัครตามแบบที่กาหนดจานวน ๑ ชุด
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ปริญญาบัตรฉบั บจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่
สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้ มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่
สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
 สาเนาหลักฐานแสดงถึงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและผลงานอื่นๆ
 ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล (ในกรณี ที่
ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน............................พ.ศ...............
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.....................................................)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
( ) คุณสมบัติครบ
( ) คุณสมบัตไิ ม่ครบ..........................................................
( ) เอกสารครบ
( ) เอกสารไม่ครบ ขาด...................................................
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ

ได้ชาระค่าสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.................เลขที่...............
ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(...............................................................)

ใบสมัครเลขที่..................................
ใบสมัครสำหรับพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สังกัด สำนักงำน กศน.จังหวัดนครปฐม
สำนักงำน กศน. สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
………………………………………………………………

รูปถ่ายขนาด
๑.๕x๒ นิ้ว

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………….
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
E –mail Address : …………………………………………….…………….
เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................
ออกให้ที่อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................
วัน เดือน ปีที่ออกบัตร.................................................................
วัน เดือน ปีทบี่ ัตรหมดอายุ..........................................................

สมัครตาแหน่ง
.................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
....................................... ......................................
สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
....................................... ......................................

สถานภาพ
สัญชาติ
( ) โสด
......................................
( ) สมรส
ศาสนา
( ) หย่าร้าง
......................................
( ) อื่นๆ ...................
การรับราชการทหาร
......................................
อาชีพปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน.........................................................................................................................................
๒.ข้อมูลกำรศึกษำ
ปี พ.ศ.
จำก

ถึง

สถำนศึกษำ/หน่วยงำน

ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก

-๒๒.๑ ข้อมูลกำรฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร

หน่วยงำนที่จัด

ระยะเวลำ

๓. ข้อมูลกำรทำงำนและประสบกำรณ์ทำงำน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง ๓ ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
จาก
ถึง

ชื่อและที่อยู่
ของหน่วยงาน

ตาแหน่งงานและ
หน้าที่โดยย่อ

เงินเดือน
(บาท)

สาเหตุที่ออก
จากงาน

โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง ๓ ปีหลัง (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องาน กศน.อย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
๔. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
๕. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรทำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง
โปรดอย่ำระบุชื่อบุคคลที่เป็นญำติหรือเพื่อน)
ชื่อและนำมสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

ที่ทำงำนปัจจุบันและ
โทรศัพท์

ระบุควำมสัมพันธ์กับท่ำน

-๓๖. หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
 ใบสมัครตามแบบที่กาหนดจานวน ๑ ชุด
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิด
รับสมัคร) จานวน ๓ รูป
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
 ปริ ญ ญาบั ตรฉบั บ จริงพร้อมส าเนา จานวน ๑ ฉบั บ ที่ แสดงว่าเป็ นผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงกับ ตาแหน่ ง
ที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมั ติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่
สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้
โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรั บ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
 สาเนาหลักฐานแสดงถึงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและผลงานอื่นๆ
 ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ – นามสกุ ล (ในกรณี ที่
ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จ
หรือไม่ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ..................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่...............เดือน............................พ.ศ...............
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.....................................................)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
( ) คุณสมบัติครบ
( ) คุณสมบัตไิ ม่ครบ..........................................................
( ) เอกสารครบ
( ) เอกสารไม่ครบ ขาด...................................................
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................คณะกรรมการ

ได้ชาระค่าสมัครสอบ จานวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.................เลขที่...............
ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(...............................................................)

