
 
 

ประกาศส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 
----------------------------------------- 

 ด้วยส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำน
รำชกำรทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำและแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๒         
ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรก ำหนด
ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ลงวันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๔ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ 
๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำน
รำชกำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และตำมหนังสือส ำนักงำน กศน. ที่ ศธ 
๐๒๑๐.๑๑๘/๔๐๓๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕9 เรื่อง คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง และลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ ประกอบค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เรื่อง มอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดและ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนครปฏิบัติรำชกำร
แทน และค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๕๑ ข้อ ๔ จึง
ประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป จ ำนวน  3  ต ำแหน่ง โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

          ๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง และค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
  ๑.๑ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  ต ำแหน่ง  บรรณำรักษ์   ต ำแหน่งเลขที่  3941   
        จ ำนวน  ๑  อัตรำ   ค่ำตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บำท 
        ปฏิบัติงำนที่ห้องสมุดประชำชนอ ำเภอโพธ์ิตำก สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย 
 ๑.๒ กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรพสัดุ   ต ำแหน่งเลขที่  3926    
       จ ำนวน  ๑  อัตรำ  ค่ำตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บำท 
       ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย 
       สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย 
๑.๓ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ   ต ำแหน่งเลขที่  3946  
       จ ำนวน  ๑  อัตรำ  ค่ำตอบแทน  ๑๘,๐๐๐  บำท 
       ปฏิบัติงำน ณ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย 
       สังกัดส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย 
 
 
 
 
        /๒. สิทธิประโยชน์... 
 
 
 



 
   -๒-                   

  ๒. สิทธิประโยชน์  
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนกังำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔      
และประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรพนกังำนรำชกำร เรือ่ง สทิธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
   ๓.๑  ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดหำและคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด วิเครำะห์และ               
จัดหมวดหมู่หนังสือ ท ำบัตรรำยกำร ท ำบรรณำนุกรม ท ำดรรชนี ท ำสำระสังเขป จัดท ำคู่มือกำรศึกษำค้นคว้ำ
หนังสือในห้องสมุด ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ศึกษำ ค้นคว้ำ กำรจัดระบบงำน                
ที่เหมำะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
   ๓.๒  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ
   ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง เช่น จัดหำ จัดซื้อ ว่ำจ้ำง ตรวจรับ
เก็บรักษำ ช่วยศึกษำค้นคว้ำ รำยละเอียดต่ำงๆ ของงำนพัสดุ เช่น คุณสมบัติ กำรเสียค่ำสึกหรอ ประโยชน์ใช้
สอย ค่ำบริกำรอะไหล่ กำรบ ำรุงรักษำ เพื่อก ำหนดมำจรฐำนและคุณภำพ ช่วยวิเครำะห์และประเมินคุณภำพ
ของพัสดุ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดซื้อพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   ๓.๓  นักวิชาการศึกษา 
   ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนโครงกำร แผนปฏิบัติงำน กำรพัฒนำระบบ ข้อมูล
สำรสนเทศ กำรพัฒนำวิชำกำร กำรพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรเรียนรู้ พัฒนำหลักสูตร พัฒนำสื่อสำรกำรเรียน
กำรสอนกำรพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำ
เครือข่ำย กำรส่งเสริมกำรศึกษำ กำรพัฒนำข้ันพื้นฐำน กำรศึกษำต่อเนื่อง กำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพ 
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน กำรจัดกิจกรรมวิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรศึกษำ งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ งำนทะเบียนนักศึกษำ กำรประเมินติดตำมผล และปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    
  ๔. ระยะเวลาการจ้าง 
   ผู้ที่ ได้ รับกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรจะท ำสัญญำจ้ำง               
เพื่อทดลองปฏิบัติงำนเป็นเวลำ ๑ ปี และเมื่อครบ ๑ ปี โดยพนักงำนรำชกำรผู้นั้นผ่ำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) ก ำหนดแล้ว จะได้รับ 
กำรต่อสัญญำจ้ำงครำวละไม่เกิน ๔ ปี ข้ึนอยู่กับภำรกิจของส่วนรำชกำรว่ำยังจ ำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงำนต่อเนื่อง
หรือไม่ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ (ตำมกรอบอัตรำก ำลังที่ คพร. ก ำหนด ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
 
 
 
 
 
 
 
          /...5. คุณสมบัต ิ
 
 



 
              -๓- 
 

๕.  คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีสัญชำติไทย 
2. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบรูณ์  
3. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
4. ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพ จนไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือ 

จิตฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ 

ในพรรคกำรเมือง 
6. ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรบัโทษจ ำคุกโดยคดีพิพำกษำถึงทีสุ่ดใหจ้ ำคุก เพรำะกระท ำ 

ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็น 
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสงัคม 

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกจิ  
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
   
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำงจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำง                 
ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  

ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไมร่ับสมัครและไม่อำจใหเ้ข้ำรับกำรเลอืกสรร             
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตำมหนงัสือกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ำยบริหำร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 
 
  ๖. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                          ๖.๑ ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
   ๑) ได้รับวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปรญิญำตรีในสำขำบรรณำรกัษศำสตร์                   
ทำงบรรณำรักษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์ ทำงสำรสนเทศศึกษำ ทำงสำรนิเทศศำสตร์ หรือสำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   ๒) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัตงิำนได้เป็นอย่ำงด ี
        ๖.๒  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ

1) ผู้สมัครได้รบัวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรทีุกสาขา  
 ๒) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัตงิำนได้เป็นอย่ำงดี 

             ๖.๓  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
1) ผู้สมัครได้รบัวุฒิการศึกษาไม่ต ่ากว่าปรญิญาตรทีุกสาขา 

   ๒) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัตงิำนได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 

/๗. กำรรบัสมัคร... 
 
 



 
                  -๔- 

๗.  การรับสมัคร 
๗.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำมำรถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ  
จ ำนวน 1  ชุด  ณ  ส ำนั ก งำน กศน .จั งห วัดหนองคำย  ระหว่ำงวันที่  17 – 23  ธันวำคม  2561                           
(ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ภำคเช้ำเวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภำคบ่ำยเวลำ                   
๑๓.๐๐ - ๑๖.0๐ น. สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย โทรศัพท์หมำยเลข                  
๐๔๒-412000                
       ๗.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  ประกอบด้วย 
   ต าแหน่งบรรณารักษ์ ,ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ,ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
   1)  ใบสมัครตำมแบบที่ส ำนักงำน กศน.จงัหวัดหนองคำย ก ำหนด จ ำนวน  1  ชุด 
   ๒)  รูปถ่ำยหน้ำตรงภำพสหีรือขำวด ำไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว                    
โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ถ่ำยครั้งเดียวกนั จ ำนวน  3  แผ่น 
   ๓) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน พร้อมฉบบัจริง   จ ำนวน  1 ฉบับ 
   ๔) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  พร้อมฉบับจริง         จ ำนวน ๑  ฉบับ  
   ๕) ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือ 
ส ำเนำปริญญำบัตร ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับประกำศรับสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
กรณี ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำเป็นภำษำอังกฤษให้แนบฉบับแปลภำษำไทยด้วย โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ
และ ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 ธันวำคม  ๒๕๖๑  
   ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำ คือ ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำ 
ระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ มำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำส ำเนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ  พร้อมฉบับจริง                 
จ ำนวน ๑  ฉบับ ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภำยในก ำหนดในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 ธันวำคม  ๒๕๖๑ มำยื่นแทน  
   ๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม 
ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๗) ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส  (เฉพำะผู้สมัครเพศหญงิ)   
ใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล (ในกรณีที่ช่ือ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบบั                           

ท้ังน้ี  ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ำกับไว้ด้วย   
  ๗.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จ านวน  200 บาท  กำรรับสมัครจะ 
สมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครแล้ว ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

๗.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ๑)  ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่าน้ัน เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง 

แก้ไขไม่ได้  
        ๒) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มี วุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง               
ที่สมัคร โดยต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร                
คือ วันที่  23 ธันวำคม 2561 ทั้งนี้  กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรข้ันปริญญำของสถำนศึกษำใด                 
จะถือตำมกฎหมำย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับกำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรข้ันปริญญำของสถำนศึกษำน้ัน
เป็นเกณฑ์ 
           /...3) ผู้สมัคร 
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๓)  ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง              
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย จะไม่จ่ำยคืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
     ๔)  ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร ต้องแจ้งที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ และ
หมำยเลขโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร หำกที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่สำมำรถติดต่อได้ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย            
จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี           

  ๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา  
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย  จะประกำศรำยช่ือผูม้ีสิทธิเข้ำรับประเมินสมรรถนะ  
และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินครั้งที่ ๑  ให้ทรำบภำยในวันที่  ๒7  ธันวำคม  25๖๑                       
ณ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย  ทำงเว็บไซตส์ ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย  
http://nongkhai.nfe.go.th/nongkhai/  
 

๙. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร     
      ๙.๑  การประเมินครั้งท่ี ๑  (คะแนนเต็ม  ๒๐๐  คะแนน) 
   ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป   (๕๐  คะแนน) 
    ให้ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดังต่อไปนี้ ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
         ทุกต าแหน่ง 

๑) ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรคิดค ำนวณ 
๒) ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 
๓) ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรใช้ภำษำไทย  
๔) สถำนกำรณ์ทำงสงัคม เศรษฐกจิ และกำรเมือง ในปจัจบุัน  
๕) ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 

     ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 
   ให้ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดังต่อไปนี้ ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย 
         ทุกต าแหน่ง 

๑. ความรู้ความสามารถเกีย่วกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน) 
๑) นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย            

ของส ำนักงำน กศน. 
๒) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒560              
๓) พระรำชบัญญัตกิำรศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
๔) พระรำชบัญญัตริะเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และที่แก้ไขเพิม่เติม รวมถึงกฎหมำย ค ำสั่ง ประกำศ ปัจจุบนัที่เกี่ยวข้อง 
๕) พระรำชบัญญัตสิ่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
/..6) ระเบียบส ำนัก 
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๖) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกำศคณะกรรมกำรบรหิำรพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกำศ
คณะกรรมกำรบรหิำรพนกังำนรำชกำร เรื่อง สทิธิประโยชนข์องพนักงำน
รำชกำร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗) พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๘) พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๙) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
๑๐)  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ 

 พ.ศ. ๒๕๕๒  
๑๑)  ระเบียบว่ำด้วยกำรรกัษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑๒)  ) พระรำชบญัญัติกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

๒. ความรู้ความสามารถเกีย่วกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ให้ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถ ดังต่อไปนี ้ด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนแบบปรนัย 

         ต าแหน่ง บรรณารักษ์  
๑) ควำมรู้เบื้องต้นทำงบรรณำรกัษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ 
๒) กำรจัดหมู่และกำรท ำบัตรรำยกำร 
๓) กำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์สำรนิเทศ 
๔) เทคโนโลยีสำรนิเทศและกำรประยุกต์ใช้ 
๕) กำรบริกำรอ้ำงองิและสำรนเิทศ 
๖) กำรอ่ำนและกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
๗) กำรบริหำรงำนและบริกำรห้องสมุด 
๘) ห้องสมุดประชำชนและห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส ์
๙) บรรณำนุกรม ดรรชนี และสำระสังเขป 
๑๐)  กำรสื่อสำรและกำรประสำนงำน 
๑๑)  กำรประชำสัมพันธ์ 

                                     ต าแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ
        1) พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
        2) ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรอืนิติบุคคลเป็นคู่สัญญำ
กับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 
        3) ระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 
        4) กฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 
    
 
          /...6) ควำมรู้เกี่ยวกับ 
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     6) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนพสัดุ และจรรยำบรรณ ของผู้ปฏิบัติงำนพสัด ุ
     7) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก ำหนดสัดส่วนควำมผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
     8) ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกบักำรใช้คอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์ โปรแกรม
ส ำเร็จรูป เช่น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint เป็นต้น 

         ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
     1) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเบือ้งต้น เพื่อประกอบกำรจัดท ำ
ข้อเสนอ นโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำ หลกัสูตร แบบเรียน ต ำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน 
     2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำร เกี่ยวกับงำน
ทะเบียนเอกสำรด้ำนกำรศึกษำ 
     3) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อใหก้ำรจัดกำรศึกษำ
มีคุณภำพและมำตรฐำน ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนิน/กจิกรรม และสรปุเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ วำง
แผนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน       
      ๙.๒  การประเมินครั้งท่ี ๒  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน)   

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนน  ๕๐  คะแนน) 
๙.๒.๑ ประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน)  

พิจำรณำจำกใบสมัคร หรือวิธีอื่นประกอบกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  
ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ควำมสำมำรถที่จะท ำงำนในหน้ำที่ บุคลิกภำพ
คุณลักษณะ เช่น ควำมรู้ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เชำว์ปัญญำ กำรแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ               
ท่วงทีวำจำ วุฒิภำวะทำงอำรมณ์  ควำมประพฤติและอุปนิสัย กำรปรับตัว และมนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ  
จริยธรรม คุณธรรม ควำมคล่องแคล่วว่องไวในกำรแก้ไขปัญหำ  
 
  ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
        ๑๐.๑  ผู้สมัครจะต้องสอบผ่ำนกำรประเมินครัง้ที่ ๑ (ก. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป)   
(และ ข. ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง) โดยตัดสินจำกคะแนนรวมของกำรประเมินครัง้ที่ ๑                   
ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จงึจะมีสทิธ์ิเข้ำรบักำรประเมินครั้งที่ ๒  (ค. ภำคควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่ง)                   
ประเมินโดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์  
      ๑๐.๒  ผู้ใดเป็นผูผ้่ำนกำรเลอืกสรรได้ ผู้นั้นจะต้องได้คะแนนจำกกำรประเมินครั้งที่ ๑             
และกำรประเมินครั้งที่ ๒ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
     

๑๑. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได ้
๑๑.๑  กำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้  จะเรียงล ำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนรวม 

จำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้สอบได้คะแนนจำกกำรประเมิน                
ครั้งที่ ๒ ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนภำคควำมเหมำะสม
กับต ำแหน่งเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับ               
ที่สูงกว่ำ ถ้ำยังคงได้คะแนนเท่ำกันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  
 
 
 
                         /…12.กำรจัดท ำสัญญำ 
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            ๑๑.๒  บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลอืกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรร แต่ถ้ำมีกำรสอบอย่ำงเดียวกันนั้นอีก และได้บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่ำนกำร
เลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรให้มำรำยงำนตัวเพื่อท ำ
สัญญำจ้ำงไปแล้วก่อนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะมีอำยุเกิน 2 ปี หรือก่อนมีกำรข้ึนบัญชีผู้ผำ่นกำรเลือกสรรใหม่ 
แล้วแต่กรณี ก็ให้กำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วัน 
นับแต่ วัน ถัดจำกวันที่ บัญ ชีผู้ ผ่ ำนกำร เลื อกสรรนั้นมีอำยุครบ  2 ปี  หรือ วันที่ ข้ึนบัญ ชีผู้ ผ่ ำนกำร              
เลือกสรรใหม่ แล้วแต่กรณี        

 
๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

                ๑๒.๑ ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรจะได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งตำม
ต ำแหน่ง และล ำดับที่ในบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ครั้งแรกไม่ เกิน ๑ ปี  และจะต่อสัญญำจ้ำง                 
ต่อเมื่อผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหำกผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป และจะท ำสัญญำจ้ำง                    
ตำมกรอบอัตรำที่ คพร. ก ำหนด  

    ๑๒.๒ กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในล ำดับถัดไปเมื่อมีอัตรำพนักงำนรำชกำรทั่วไป  
ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ว่ำงลง จะมีหนังสือแจ้ง             
โดยตรงเป็นรำยบุคคลทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทำงโทรศัพท์ ตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครให้เวลำ                 
ผู้ ได้รับกำรคัดเลือกไปรำยงำนตัวไม่น้อยกว่ำ ๑๐ วัน นับแต่ วันประทับตรำของไปรษณีย์ต้นทำง                          
หำกไม่รำยงำนตัวภำยในเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธ์ิและจะพิจำรณำผู้มีสิทธ์ิล ำดับต่อไป 

หำกตรวจสอบภำยในหลังพบว่ำ ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรได้รำยใดเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ                
ตำมประกำศรับสมัคร ส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย จะไม่พิจำรณำแต่งตั้งหรือยกเลิกค ำสั่ง แล้วแต่กรณี
และไม่สำมำรถเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ทั้งสิ้น 

  ประกำศ  ณ  วันที่    6    ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
         

   (นำยธนำกร  ดอนเหนือ) 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดหนองคำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


