
 

 
 
 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ ์

      ************** 
  ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปางประสงค์จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก       
บุคคลเพื่อส่ังจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ จ านวน  1  อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์   
จ านวน   1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  9,500  บาท 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่เกิน  35  ปี ในวันรับสมัคร 
3. สาขาวิชาท่ีรับสมัคร 

3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  นิเทศศาสตร์    
วารสารศาสตร์ ส่ือสารมวลชน และการโฆษณา ตามท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

3.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ท่ี ก.ค.ศ. รับรอง ให้มีหนังสือรับรอง 
การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ
อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 

4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ              
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังนี ้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะสุดท้าย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
6. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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3. การรับสมัคร 
3.1  ก าหนดวัน/เวลาท่ีรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันท่ี  7 – 27  กุมภาพันธ์  2562 ต้ังแต่

เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง สามารถดาวน์โหลด            
ใบสมัคร ได้ทางเว็ปไซต์ lpsci.nfe.go.th 

3.2  วิธีการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือก ด้วยลายมือตนเองให้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน  

   3.3  หลักฐานท่ีใช้ในการสมัครสอบ 
(1)  ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน 1 ฉบับ 

       (3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และสวมแว่นตาด า                                   
                                         ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน  จ านวน 3 รูป 
       (4)  ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

   (5)  ใบรับรองแพทย์    จ านวน 1 ฉบับ 
 (6)  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล ใบทหาร 
       กองเกิน (สด.43) เป็นต้น                        จ านวน   1 ฉบับ 
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 

4. เง่ือนไขการสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร มีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันท่ี  28 กุมภาพันธ์  2562  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาล าปาง และทางเว็ปไซต์  lpsci.nfe.go.th 
6. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
 6.1 การประเมินภาค ก (100 คะแนน) 
 - ประเมินวิสัยทัศน์ และแนวทางการท างาน  
 -  พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มผลงาน และทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน           

ในต าแหน่งท่ีสมัคร (ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเตรียมแฟ้มผลงาน มาในวันเข้า
รับการประเมินภาค ก ด้วย) 
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 6.2  การประเมินภาค ข (100 คะแนน) 
 - ทดลองปฏิบัติงาน จ านวน 5 วันท าการ ตามเวลาราชการ (โดยไม่ได้รับค่าจ้าง) 
        - มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ การตัด 
  ต่อภาพ การตัดต่อ VDO ออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

7. วัน เวลา และสถานที่สอบภาค ก (สัมภาษณ์) 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ 
1 มีนาคม  2562 09.00  เป็นต้นไป ประเมินภาค ก (100 คะแนน) 

- ประวัติ วิสัยทัศน์ และแนวทางการ
ด าเนินงาน (50 คะแนน) 

- สัมภาษณ์(50 คะแนน) 
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภาค ก (สัมภาษณ์)ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

ในการประเมิน ภาค ข (ทดลองปฏิบัติงาน) 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาค ก (สัมภาษณ์) จะต้อง ได้คะแนนในการประเมินภาค ก ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข  (ทดลองปฏิบัติงาน) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ล าปาง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาค ก (สัมภาษณ์) ท่ีมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน  ในภาค ข 
(ทดลองปฏิบัติงาน) ในวันท่ี 2  มีนาคม  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง  และทางเว็ปไซต์ 
lpsci.nfe.go.th 

9. วัน เวลา และสถานที่สอบภาค ข 
 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ 
4-8  มีนาคม  256 ปฏิ บั ติ ง าน ต้ั ง แ ต่ เ ว ล า 

08.30 – 16.30 น. 
ประเมินภาค ข (100 คะแนน) 

- ทดลองปฏิบัติงาน (100 คะแนน) 
 
 

10. เกณฑ์การตัดสิน  

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ข  (ทดลองปฏิบัติงาน) จะต้อง ได้คะแนนในการประเมิน     
ภาค ข ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 จึงจะได้ขึ้น การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

 กรณีทีผ่่านการสอบคัดเลือกทั้งภาค ก และ ภาค ข ได้คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้คะแนนประเมิน
ภาค ข สูงกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 กรณีที่ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งภาค ก และ ภาค ข ได้คะแนนเท่ากันเท่ากันอีก  ให้ผู้ท่ีได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
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11. ประกาศรายชื่อ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
11.1 เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนน 
ภาค ข  ในวัน ท่ี 11  มีนาคม  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาล าปาง และทางเว็ปไซต์ 
lpsci.nfe.go.th และจะเรียกรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์         
ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง ตามท่ีติดประกาศ 
 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้าหากมีการ
สรรหา และเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชี                            
ผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ คือ 
 

1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
2) ผู้นั้ น ไม่ ไ ด้ ไปรายงาน ตัว เพื่ อ รั บการแ ต่ง ต้ั ง เข้ าปฏิบั ติหน้ า ท่ีภายในวั น  เวลา                               

ท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง ก าหนด 
3) ผู้มีเหตุท่ีไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามก าหนดเวลาท่ีจะแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบได้ 
11.2 การจัดท าสัญญาจ้าง 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง จะแจ้งให้มาท าสัญญาตามระบบสัญญาจ้าง โดย
ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามท่ีก าหนดในประกาศต่อไป  

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี 6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562  
 
      

ครู รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง  

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 


