
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
------------------------------ 

  ด้วยส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี  
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  
พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และค าสั่ งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งมอบอ านาจข้อ ๔ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเ พ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ ว ไป ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหนน่ง  แหลลลกกณะลงานี่่ฏิบักตบ 
       ๑.๑  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
       ๑.๒  ชื่อต าแหนน่ง นักวิชาการศึกษา   จ านวน  ๑  อัตรา ต าแหน่งเลขท่ี ๓๐๘๘  
       ๑.๓  ลกกณะลงานี่่ฏิบักตบ  
           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพ่ือประกอบการจั ดท า
ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ผลิต
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 
และสรุปผลเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ ประสานการท างาน
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
         

  ๒.  ค่าตอัแหีน  ๑๘,๐๐๐  บาท 
 

  ๓.  สถานี่่ฏิบักตบงาน 
       ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 

 

  ๔.  สบีธบฏรลโยชน์ 
       ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
 
 

/๕. ระยะเวลาการจ้าง... 
 



 
 

-๒- 
 

  ๕.  รลยลเวลาการจ้าง 
       ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะท าสัญญาจ้างเพ่ือทดลอง
งานถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และหากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ คพร.ก าหนด ก็จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการ 
ว่ายังจ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ตามกรอบอัตราก าลังที่ คพร.ก าหนด 
   

  ๖.  คุะสมักตบ กี่วไฏ 
       ๖.๑  มีสัญชาติไทย 
       ๖.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 
       ๖.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๖.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       ๖.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 
       ๖.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็น  
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
       ๖.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       ๖.๘ ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
       ๖.๙  เป็นบุคคลที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว  
            

  ๗.  คุะสมักตบเฉพาลส านรกัต าแหนน่ง 
       ๗.๑ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา 
       ๗.๒ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 

  ๘. การรกัสมกคร 
       ๘.๑ วกน เวลา แหลลสถานี่่รกัสมกคร 
    ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ด้วยตนเอง จ านวน ๑ ชุด ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี   
ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   ตก้งแหต่วกนี่่  ๒๕ – ๒๙ พฤศจบกายน ๒๕๖๒  
ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๙ ๙๑๖๗ 
 
 

/๘.๒ หลักฐาน... 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

    ๘.๒ นลกกฐานี่่ต้องย่ืนพร้อมใัสมกคร  ฏรลกอัด้วย 
      ๑)  ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด    จ านวน  ๑  ชุด 

   ๒)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  
ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายในครั้งเดียวกัน จ านวน  ๓  รูป 
      ๓) ส าเนาระเบยีนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔) ส าเนาปริญญาบัตร จ านวน  ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  
ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้  

    ๕) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๖) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร   จ านวน  ๑  ฉบบั 

      ๗) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว –  
ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  หลักฐานการได้รับการยกเว้นไม่ต้อง 
รับราชการทหาร หรือหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร หรือหลักฐานพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว  
จ านวนอย่างละ  ๑ ฉบับ 
      ๘) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ 
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  จ านวน  ๑ ฉบับ 
               ีก้งน่้ ส าเนาเอกสารนลกกฐานีุกฉักั ใน้ผู้สมกครเข่ยนค ารกัรอง “ส าเนาถูกต้อง” แหลล 
ลงชื่อก ากกัด้วย” 
   

  ๙.  เงื่อนไขในการรกัสมกคร 
     ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มี  
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมั คร
สอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว   ให้ถือว่าการรับสมัครและ 
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

     

  10. ค่าธรรมเน่ยมสอั 
        ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน  ๒๐๐  บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  
และเม่ือช าระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

  ๑๑.  การฏรลกาศรายช่ือผู้ม่สบีธบเข้ารกัการคกดเลือก 
         ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี  
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวกนี่่ ๓ ธกนวาคม ๒๕๖๒  ณ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ http://ratcha.nfe.go.th  
   
 
 
 
 

/๑๒. หลักเกณฑ์... 
 
 



 
 

-๔- 
 

12.  นลกกเกะฑ์แหลลวบธ่การเลือกสรร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๑)  
         ๑๒.๑ การฏรลเมบนครก้งี่ ่๑ (คลแหนนเต็ม ๑๐๐ คลแหนน) 
        ๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) ๕๐  คะแนน 
        ๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (โดยวิธีการสอบข้อเขียน) ๕๐  คะแนน
         ๑๒.๒ การฏรลเมบนครก้งี่่ ๒ (คลแหนนเต็ม  ๑๐๐ คลแหนน) 
        ๑) ความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ๕๐  คะแนน 
         ๒) แนวทางการพัฒนางานในต าแหน่ง   ๕๐  คะแนน  
          

๑๓.  เกะฑ์การตกดสบน 
         ๑๓.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรการประเมินครั้งที่ ๑ จะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒  

       ๑๓.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
การประเมินครั้งที ่๒ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยสุด 
                 กรณีได้คะแนนการประเมินครั้งที่  ๒ เท่ากัน ให้ผู้ ได้คะแนนการประเมิน 
ครั้งที่ ๑ มากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
                 กรณีที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๑ เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

  ๑4.  การขึ้นักญช่ผู้ผ่านการเลือกสรร  
         การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่าน 
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

  ๑5.  ก านนดวกน เวลา แหลลสถานี่่สอั 
  

วกน / เวลาสอั วบธ่การฏรลเมบน สถานี่่ 
วกนศุกร์ี่่ ๑๓ ธกนวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

 

การฏรลเมบนครก้งี่่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป   
    (๕๐ คะแนน) 
  - ความรู้ความสามารถที่ใช้ 
    เฉพาะต าแหน่ง (๕๐ คะแนน)     
 

ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี  
จะประกาศสถานท่ีสอบให้ทราบ  
ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 
และทางเว็บไซต์ 
http://ratcha.nfe.go.th 

    
๑๖.  การฏรลกาศรายช่ือผู้ผ่านการคกดเลือกเพื่อเข้ารกัการฏรลเมบนครก้งี่่ ๒  

                ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี   
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งท่ี ๑ ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ ในวกนี่่ ๑๖ ธกนวาคม ๒๕๖๒ 
ณ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์  
http://ratcha.nfe.go.th 

 

 
/๑๗. วัน เวลา และสถานที่... 

 

http://ratcha.nfe.go.th/


 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ   ๑ 
 
 
 
 
นลกกเกะฑ์แหลลวบธ่การเลือกสรร 
 การฏรลเมบนครก้งี่่ ๑  (คลแหนนเต็ม  ๑๐๐ คลแหนน) 
  ๑. ความรู้ความสามารถีก่วไฏ โดยวบธ่การสอัข้อเข่ยน  (๕๐ คลแหนน) 
      ๑.๑  รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

    ๑.๒  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
           และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      ๑.๔  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ๑.๕  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      ๑.๖  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
      ๑.๗  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๑.๘  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      ๑.๙  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๑.๑๐ นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน กศน. 
   

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาลต าแหนน่ง โดยวบธ่การสอัข้อเข่ยน (๕๐ คลแหนน) 
    ๒.๑ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

                     (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๕) 
    ๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๒.๓ การด าเนินงานทะเบียนนักศึกษา 
    ๒.๔ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
    ๒.๕ การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    ๒.๖ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    ๒.๗ งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
          การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 

การฏรลเมบนครก้งี่่ ๒ (คลแหนนเต็ม ๑๐๐ คลแหนน) 
  ๑. ความเนมาลสมกกัต าแหนน่ง (โดยวบธ่การสกมภาณะ์)  (๕๐ คลแหนน) 

        พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ท างาน  ความสามารถ ที่จะท างานในหน้าที่   
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา  ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์  ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและ 
มนุษยสัมพันธ์แรงจูงใจ  จริยธรรม  ความพร้อมของผู้สมัคร 
      ๒. แหนวีางการพกฒนางานในต าแหนน่ง  (๕๐ คลแหนน) 

       พิจารณาจากการน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในต าแหน่ง ตามบทบาทหน้าที่ของ 
นักวิชาการศึกษา โดยต้องเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายและน าสู่การปฏิบัติงานได้จริง 

 
.................................................. 

 
 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำร
ศึกษำ 



 
 

แบบค ำร้องขอสมัครพนักงำนรำชกำร 
 

เขียนที่ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดรำชบุรี 
                                                                           วันที่............เดือน......................พ.ศ…………………… 
 
เรียน     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดรำชบุรี 
 

                      ดว้ยข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)................................................................................................. .. 
เป็นผู้จบกำรศึกษำปริญญำ/ประกำศนียบัตร.............................................................................................................  
วิชำเอก/สำขำ..........................................................................................................โดยได้รบัอนุมัติจำกสถำนศึกษำ 
ชื่อ.........................................................เมื่อวันที่....................เดือน.......................................พ.ศ..............................  
(ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเพ่ือรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป   
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดรำชบุรี  
 

                    ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำรปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่สมัคร ก.พ. ยังมิ ได้รับรองคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำหรือ
คุณวุฒิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัคร  ถึงแม้ว่ำข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรครั้งนี้เป็นโมฆะ   
โดยข้ำพเจ้ำไม่มจีะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

                      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  
 
 
                                                                 ลงชือ่.......................................................... 

(.......................................................) 
ผู้สมัคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเลขที.่.................................                                                                                 
 

ใบสมัครสอบพนักงำนรำชกำรทั่วไป  
สังกัด ส ำนักงำน กศน.จังหวัดรำชบุรี  

ส ำนักงำน กศน. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
……………………………………………………………… 

1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ –นำมสกุล 
(นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………. 

สมัครต ำแหน่ง 
.................................................................... 

ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ 
..................................................................................................... 
.....................................................................................................  
.....................................................................................................  
หมำยเลขโทรศัพท์....................................................................... 
E –mail : …………………………………………………………..……………. 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
....................................... 

อำยุ 
................... 

สถำนที่เกิด 
....................................... 

กรุ๊ปเลือด 
................... 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................ 
ออกให้ที่อ ำเภอ/เขต.............................จังหวัด............................ 
วัน เดือน ปีที่ออกบัตร................................................................. 
วัน เดือน ปีที่บัตรหมดอำยุ......................................................... 

สถำนภำพ 
(    )  โสด   
(    )  สมรส 
(    )  หย่ำร้ำง 
(    )  อ่ืนๆ ................... 

เชื้อชำติ 
................... 
สัญชำติ 
................... 

กำรรับรำชกำรทหำร 
.................................... 

ศำสนำ 
................... 

อำชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………… 
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน................................................................................. ................................... 
 

2. ข้อมูลกำรศึกษำ 
ปี พ.ศ. 

สถำนศึกษำ ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก 
จำก ถึง 

    

    

    
 

/ข้อมูลกำรฝึกอบรม... 
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   3. ข้อมูลกำรฝึกอบรม  

ชื่อหลักสูตร หน่วยงำนที่จัด ระยะเวลำ 
   
   
   

 
  4. ข้อมูลกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท ำงำน (โปรดให้รำยละเอียดของงำนที่ท ำในช่วง 3 ปีหลัง) 

ปี พ.ศ. ชื่อ-ที่อยู่ 
ของหน่วยงำน 

ต ำแหน่งงำนและ 
หน้ำที่โดยย่อ 

เงินเดือน 
(บำท) 

สำเหตุที่ออก 
จำกงำน จำก ถึง 

      
      
      

 
โปรดระบุควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำผ่ำนมำในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ำมี) 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
โปรดให้ควำมเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์ที่ได้รับและอธิบำยว่ำประสบกำรณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องำน กศน.
อย่ำงไรบ้ำง 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 

   5. ข้อมูลควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ  
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................ ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 

 
/6. บุคคลอ้ำงอิง... 
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 6. บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง  
    โปรดอย่ำระบุชื่อบุคคลที่เป็นญำติหรือเพื่อน) 

ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน ที่ท ำงำนปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุควำมสัมพันธ์กับท่ำน 
    
    
    

 

7. ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร     
 พ.ศ. 2547  นลกกฐานี่่ขอยื่นพร้อมใัสมกคร ฏรลกอัด้วย 

    รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน  จ ำนวน 3 รูป 
  ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ฉบับภำษำไทย) จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ส าเนาปริญญาบัตรจ านวน ๑ ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  
      โดยจะต้อง  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  
      29 พฤศจิกำยน 2562  ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัคร 
      ได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและ    
      วันที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนได้ 

    ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ท่ียังไม่หมดอำยุ) จ ำนวน 1 ฉบับ 
    ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร  จ ำนวน 1 ฉบับ 
    ส ำเนำหลักฐำนกำรได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องรับรำชกำรทหำร หรือหลักฐำนกำรผ่ำนกำรรับรำชกำร  

                 ทหำร หรือหลักฐำนพ้นกำรเกณฑ์ทหำร (เฉพำะผู้สมัครเพศชำย)  จ ำนวน 1 ฉบับ 
  ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  
      (ในกรณีท่ีชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวน 1 ฉบับ 
  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน  จำกโรงพยำบำลของรัฐ และแสดงว่ำไม่เป็น 
      โรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 จ ำนวน  1  ฉบับ 

     

          ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือ  
ไม่ตรงกับควำมจริงให้ถือเป็นหลักฐำนเพ่ือเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที 
 

 

                                                           ลงชื่อ..................................................ผูส้มัคร 
                                                       (..................................................) 

                                                            ยื่นใบสมัครวันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 
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เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
(     ) หลักฐำนครบถ้วน    (    )  มีปัญหำ  คือ 

....................................................................................... 

......................................................................................  
 
 
ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
      (.................................................) 
      ............../................./................ 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
ได้ช ำระเงินค่ำสมัครสอบ จ ำนวน ๒๐๐ บำท  
(สองร้อยบำทถ้วน)  
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่........................ 

 
 

ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
          (.................................................) 
          ............../................./................ 

คะลกรรมการตรวจคุะสมักตบ 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งผู้สมัครแล้ว
ปรำกฏว่ำ 
 (    ) คุณสมบัติครบ (   ) คุณสมบัติไม่ครบ..........................................................  
 (     ) เอกสารครบ          (   )  เอกสารไม่ครบ ขาด................................................... 
 
 

ลงชื่อ...................................................ประธำนกรรมกำร 
                                             (.................................................) 
 
                                      ลงชื่อ...................................................กรรมกำร 
                                             (.................................................) 
 
                                       ลงชื่อ...................................................กรรมกำร 
                                              (.................................................) 
 
               

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
ชื่อผู้สมัคร  (นำย/นำง/นำงสำว).................................................  นำมสกุล ................................................. 
 
1. เรื่อง/ชื่อโครงกำร
.......................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................... ................................................................................................. . 
..................................................................... ............................................................................................ ................ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
..................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................ .................................................................................................................  

 
 

/3. ข้อเสนอ... 

แนวทำงกำรพัฒนำงำนในต ำแหน่ง 
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3. ข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำ / ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
......................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................... ............................................. 
..................................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................... ..................................................................................................................  
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
...................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  

 

                (ลงชื่อ).................................................... 
                              (...................................................) 
                                                                                            ............../............../................... 
หมำยเหตุ   ให้จัดท ำโดยเขียนด้วยลำยมือตนเอง ตัวบรรจงไมเ่กินจ ำนวนบรรทัดและหน้ำกระดำษตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดให้และ 
               ไม่ต้องส่งหลักฐำนอ้ำงอิงประกอบ 

 
 


