
 
 

 

 

ประกาศศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก 

         เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนจางเหมาบริการเอกชนดําเนินงาน จํานวน ๗ อัตรา 
 

 ดวยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจาง
เปนจางเหมาบริการเอกชนดําเนินงาน จํานวน ๗ อัตรา ดังนี ้

 ๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  อัตรา 

 ๒. นักวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา 

 ๓. นักวิชาการวเิทศสัมพันธ  จํานวน  ๑  อัตรา 

 ๔. ยามรักษาความปลอดภัย  จํานวน  ๔  อัตรา    

 ๑. คุณสมบัติท่ัวไป 

 (๑) สัญชาติไทย 

 (๒) อายุไมตํ่ากวายี่สิบป 

 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 (๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ จิตฟนเฟอน      
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

 (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

 (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา    
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ     
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม
กฎ ก.พ.วาดวยโรค มายื่นดวย 

  

 

                                                                              /๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ………………. 



 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑ – ๔ ) 

 ๓. อัตราคาจาง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑ – ๔)            

 ๔. การรับสมัคร 

 ๔.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก (สํานักงานช่ัวคราว 
๓๒๐ หมู  ๕  ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) ต้ังแตวัน ท่ี ๗ พฤษภาคม พ .ศ.๒๕๖๒  ถึง  
วันท่ี ๑๖  พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ 

 ๔.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
 (๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑  นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน(นบัถึง
วันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป 
 (๒) สําเนาวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
รับสมัครจํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปด      
รับสมัคร คือ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 (๓) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
 (๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ- นามสกุล 
(ในกรณีท่ีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ (ถามี) 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย 

 ๔.๓ เงื่อนไขในการสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร    
พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุ
ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครประกาศรับ
สมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

 ๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลกจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินในวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก และทางเว็บไซต http://101.51.150.98/plk_sci/  

                                                                               

                                                                                            /๖. หลักเกณฑ……………………… 
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 ๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการประเมิน ดังนี ้

 การสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) สําหรับตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา 
นักวิชาการวิเทศสัมพันธ ยามรักษาความปลอดภัย  พิจารณาจากความรู ประสบการณการทํางาน
ความสามารถท่ีจะทํางานในหนาท่ีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวปญญา ความคลองแคลววองไวในการแกปญหา 
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณและความพรอมของผูสมัคร 

 ๗. เกณฑการตัดสิน  

 การตัดสินใหถือเกณฑวาผูท่ีผานเกณฑการเลือกสรรจะตอง ไดคะแนนในการประเมินไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 
เปนเกณฑผานการเลือกสรรและจะประกาศรายช่ือผลการเลือกสรรโดยเรียงลําดับผูท่ีไดคะแนนจากการ
ประเมินรวมจากมากไปหานอย กรณีท่ีไดคะแนนเทากัน  ใหผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา 

 ๘. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลกจะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 
ณ  ศูนยวิทยาศาสตร เพื่ อการศึกษาพิษณุ โลกและทางเว็บไซต  http://101.51 .150.98/plk_sci/  
ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี 

 ๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลกกําหนด 

 

                       ประกาศ ณ  วันท่ี ๒๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                                                                                  

                           

                            (นายสมชาย  อนันตสุวรรณชัย) 

                             ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก 

 

 



ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
๑. ติดต้ังและซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําส่ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําส่ังสําเร็จรูป  
    ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไป  
    ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 
๒. ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพื่อใหขอมูลท่ีไดถูกตองแมนยํา และทันสมัย 
๓. ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนคิของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง ตรงตาม ความตองการและ   
    สภาพการใชงานของหนวยงาน 
๔. เขียนชุดคําส่ังตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลท่ีไดวางแผนไว เพื่อสนับสนุนการ  
    ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. เขียนชุดคําส่ัง ทดสอบความถูกตองของคําส่ัง แกไขขอผิดพลาดของคําส่ัง เพื่อให ระบบปฏิบัติการทํางานได  
    อยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ 
๖. ชวยรวบรวมขอมูล และวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของ หนวยงานท่ีไม  
    ซับซอน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ   
    ตองการของหนวยงาน 
๗. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยกุต เพื่อใหไดระบบงาน ประยุกตท่ี   
    ตรงตามคุณลักษณะ และความตองการของหนวยงาน 
๘. รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย   
    ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดต้ัง ระบบเครื่อง เพื่อให   
    ไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการของ หนวยงาน 
๙. ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขาขาย ไมเหมาะสม ขัดตอ  
    กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ  
    ขอมูลหรือระบบ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
อัตราคาจาง ๑๓,๓๐๐ บาท 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดรับคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรทีางดานคอมพิวเตอร  
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



ตําแหนง นักวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา  จํานวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ศึกษา คนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูลวิชาการดานวิทยาศาสตรดาราศาสตรเทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม  
2. จัดทําแผนการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรูสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
3. จัดทําเอกสารความรูและบทปฏิบัติการหรือส่ือเสริมการเรียนรูประกอบนิทรรศการท่ีไดรับ มอบหมายและ 
     ใชในกิจกรรมการเรียนรูอื่นๆ 
4. ดําเนินการหรือรวมจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การเรียนรูผานนิทรรศการโดยมี วิทยากร/ วิทยากรนํา 
   ชมนิทรรศการและนําชมฐานการเรียนรู/ กิจกรรมคาย/ กิจกรรมปฏิบัติการ/ กิจกรรมดาราศาสตร/  
   การแสดง/ การอบรม/ การสาธิต/ การแขงขัน ฯลฯ ท้ังภายในและภายนอก หนวยงาน/ สถานศึกษา 
5. วางแผนและจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทําชุดกิจกรรมนันทนาการ สรุปและรายงานผล การจัดกิจกรรม  
    นันทนาการประจําคายวิทยาศาสตรตางๆ  
6. ใหบริการการเรียนรูแกกลุมเปาหมายในการเขาชมนิทรรศการท่ีผูวาจางกําหนดใหประจํานิทรรศการ 
7. ตรวจความเรียบรอยและซอมแซมเบ้ืองตนของวัสดุ อปุกรณรวมถึงส่ิงแสดงในนิทรรศการประจํา ในกรณีไม  
   สามารถซอมแซมเบ้ืองตนได ใหจัดทํารายงานเสนอผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการซอม และพัฒนาใหสามารถ  
   บริการแกกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง  
8. พัฒนาเนื้อหานิทรรศการดานวิทยาศาสตรท่ีไดรับมอบหมายใหมีความทันสมัยทันตอเหตุการณเปนปจจุบัน       
   พรอมท้ังจัดทํานิทรรศการช่ัวคราวเสริมในนิทรรศการถาวร  
9. จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดทํารายงานผลปฏิบัติงานทุกเดือน 
10. ประสานการทํางานรวมกัน ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน/สถานศึกษา เพื่อใหเกิด ความรวมมือตาม  
     ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
11. ช้ีแจงและใหรายละเอียดขอมูลแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจ หรือความรวมมือ  
     ในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
12. รวมจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการตามท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ ในการเผยแพร   
     ความรูดานวิทยาศาสตร  
13. ดําเนินการหรือรวมเปนวิทยากรบรรยายดาวในทองฟาจําลอง รวมจัดกิจกรรมบรรยายดาว และต้ังกลอง   
     ดูดาวทองฟาจริงท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน/สถานศึกษา  
14. ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูล วางแผน ออกแบบ จัดและใหบริการการเรียนรูพิพิธภัณฑ สัตวน้ํา 
15. จัดทําบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
16. ในกรณีท่ีมีความจําเปน ผูวาจางอาจส่ังใหผูรับจางไปประชุม  อบรม สัมมนา พื้นท่ีตางจังหวัดเพื่อ   
     ประโยชนของทางราชการ หรือไปติดตอราชการยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเบิกจายตามระเบียบทางราชการ 
17. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
อัตราคาจาง ๑๓,๓๐๐ บาท 
 
คุณสมบัติเฉพาะ ตําแหนง ไดรับคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรทีางดานวิทยาศาสตร (สาขาฟสิกส  สาขาเคมี    
                                 สาขาชีววิทยา)  
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



ตําแหนง นักวิชาการวิเทศสัมพันธ  จํานวน ๑ อัตรา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. จัดทําคําแปลการประชาสัมพันธหนวยงานเปนภาคภาษาอังกฤษทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในรอบงวดงาน 
๒. ปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน/สถานศึกษา ภาคภาษาอังกฤษใหถูกตองและทันสมัย เพื่อเผยแพรบทบาท 
    ภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก รวมถึงองคความรูใหม ๆ ในการสรางสมรรถนะและ  
    วิสัยทัศน ในการทํางาน ของบุคลากรศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลกทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในรอบ  
    งวดงาน 
๓. เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับภารกิจดานตางประเทศของหนวยงาน/ สถานศึกษาท้ัง  
    ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในรอบงวดงาน 
๔. ควบคุม ดูแล และตอบขอมูลใหแกผูเขาใชระบบภาคภาษาอังกฤษบน เว็บไซตของหนวยงาน/ สถานศึกษา    
    ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในรอบงวดงาน 
๕. สืบคนขอมูลองคความรูจากเว็บไซตตาง ๆ ดานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อ 
    สนับสนุนงานดานวิชาการประกอบการจัดการศึกษาดูงาน การจัดประชุม การอบรม ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนใน 
    รอบงวดงาน 
๖. จัดทําหนังสือราชการ บันทึกขอความ เอกสารท้ังภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับการ   
    แปลภาษา ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนในรอบงวดงาน 
๗. จัดทําสรุปรายงานการศึกษาดูงานดานตางประเทศ พรอมท้ังเสนอแนะขอคิดเห็นทุกรายการ ท่ีเกิดข้ึนใน   
     รอบงวดงาน 
๒.๘ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการพัฒนางานดานวิเทศสัมพันธ 
๒.๔ ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
อัตราคาจาง ๑๓,๓๐๐ บาท 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไดรับคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตร ีมีความรู ความสามารถในการพูด แปลภาษา
อังกฤษไดเปนอยางดี  
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 



ตําแหนงยามรักษาความปลอดภัย จํานวน ๔ อัตรา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๑. ผูรับจางจะตองจัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติหนาท่ีประจําทุกวัน วันละ ๒๔ ช่ัวโมง โดยแบงเปน  
    ๒ ผลัด โดยแบงชวงเวลาและจํานวนการปฏิบัติงานคือ ผลัดท่ี ๑ ต้ังแต ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ผลัดละ  
   ๑ คน ผลัดท่ี ๒ ต้ังแต ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ผลัดละ ๑ คน วันหยุดราชการใหปฏิบัติเหมือนวันราชการ 
   แตละผลัดจะตองมารับเวรกอนกําหนดไมนอยกวา ๑๕ นาที และใหลงรายงานช่ือ ลงเวลาปฏิบัติงานท้ังไป   
   และกลับในสมุดปฏิบัติงาน รวมท้ังรายงานเหตุการณ ประจําวัน  
๒. เฝาประตู เขา- ออก และหามบุคคลภายนอกท่ีไมมีกิจธุระติดตอราชการกับศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
๓. ดูแลและจัดเรื่องจราจร เขา-ออก ภายในสํานักงานใหเรียบรอย  
๔. ทําหนาท่ีปองกันดูแลทรัพยสินของผูวาจางไมใหเกิดการเสียหายสูญหายหรือถูกทําลาย หรือ ถูกโจรกรรม  
๕. ทําหนาท่ีดูแล และปองกันการเกิดอัคคีภัย หากเกิดเหตุใหโทรแจงหนวยดับเพลิงแลวรายงาน ใหผู  
   อํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ทราบโดยดวน  
๖. ดูแลรักษาผลประโยชนของผูวาจางเต็มความสามารถท่ีไดรับมอบหมาย ควบคุม ดูแล ดานความปลอดภัย  
    และทรัพยสินของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก  
๑) ตรวจสอบไฟฟาแสงสวาง และประปาปดใหเรียบรอย  
๒) ตรวจสอบการปดประตู หนาตาง ภายในสํานักงานใหเรียบรอย เมื่อไมมีผูปฏิบัติทํางาน  
๓) ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของพนักงานและทรัพยสินของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
    ปองกัน  มิใหบุคคลใดนําทรัพยสินของสํานักงานออกไปภายนอก กอนไดรับอนุญาตจาก ผูมีอํานาจ  
๗. การเปด - ปด ประตูดานหนา ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก 
๘. ชวยอํานวยความสะดวกและการจัดการดานการจราจร หนาอาคารศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา   
    พิษณุโลก และอํานวยความสะดวก จัดสถานท่ีจอดรถเวลาท่ีศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลกมีกิจกรรมอื่น  ๆ
 ๙. ตรวจบริเวณรอบ ๆ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลกใหอยูในความเรียบรอยตลอดจน 
    สังเกตการณ พฤติการณของบุคคลท่ีเขามาในบริเวณศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาพิษณุโลก วาบุคคลใด   
    ท่ีมีทาทางสอพิรุธไปทางท่ีไมดี ใหจดบันทึกและรายงาน ใหผูเกี่ยวของทราบ  
๑๐. บันทึกการออกตรวจตราพื้นท่ีแตละครั้งแลวรายงานเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และทําหนาท่ีอื่น  ๆท่ีผูรับจางเห็น ควรกําหนด 
๑๑. รักษาความสงบเรียบรอยในเขตความรับผิดชอบ  
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

อัตราคาจาง ๙,๐๐๐ บาท 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
๑. เพศชาย สัญชาติไทย อายุไมตํ่ากวา ๒๐ ป และไมเกิน ๕๐ ป  
๒. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือเปนผูติดยาหรอืสารเสพติดใหโทษ โดย จะตองมีใบรับรองแพทยมาแสดง  
๓. ไมเปนผูเคยตองโทษคดีอาญาใดๆ มากอน ยกเวนความผิดเกี่ยวกับลหุโทษ  
๔. ตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ และสามารถบันทึกรายงานสรุป การปฏิบัติงานใน     
    แตละชวงเวลาการปฏิบัติงานได  
๕. มีความประพฤติดี  
๖. เปนผูมีถ่ินฐานท่ีอยูแนนอน 

เอกสารหมายเลข ๔ 


