
 
 

 

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน 

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา  

 ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก 
เพ่ือจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ในระหว่าง วันที่ 4 - ๑2 ตุลาคม ๒๕๖5 ดังนี้ 

 นักวิทยาศาสตร์ศึกษา   จำนวน  ๑  อัตรา 

  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๙๒/๒๕๕๑  ลงวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื ่อง มอบอำนาจให้ผู ้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ๑๙๔๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน และ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจ 
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน                

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๑) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย  

  ๒) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัครวันสุดท้าย) 

  ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  ๕) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 

  6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทา งอาญา    
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

   9) ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

    ๑๐) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

    ๑๑) ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท 
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หมายเหตุ ผู้ที ่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ  
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ     
ส่วนท้องถิ่น  

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

 ๓. อัตราค่าจ้าง    ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

 ๔. การรับสมัคร 

 ๔.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

     ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน  
จำนวน ๑ ชุด ณ ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาพิษณุโลก ได้ตั ้งแต่ว ันที ่ 4 – ๑2 ตุลาคม ๒๕๖5  
ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถาม
รายละเอียดได้ท่ี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๐๐๙ ๕๔๖  

 ๔.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

 ๑) ใบสมัครตามแบบที่กำหนด  จำนวน ๑ ชุด 

  ๒) สำเนาวุฒิการศึกษาตามที่ระบุในคุณสมบัติเฉพาะ และ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน  
ที่แสดงว่าเป็นผู ้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที ่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑2 ตุลาคม ๒๕๖5 จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ 

 ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)  จำนวน ๑ ฉบับ  
 ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๕) ใบรับรองแพทย์ ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ  

ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิตและจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติด  
ยาเสพติดให้โทษและอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้  

1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
2. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื ้อรังที ่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ 

การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด   

   ๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง  
วันปิดรับสมัคร)  จำนวน ๓ รูป 
   ๗) สำเนาหลักฐานที่จำเป็นอย่างอื ่น เช่น สำเนาใบขับขี่ สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู ้ผ่าน  
การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น   
   ๘) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญหย่า (ถ้ามี)  จำนวน ๑  ฉบับ 
             ๙) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ตนเองเคยปฏิบัติงาน  (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 
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ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับด้วย      
โดยนำเอกสารหลักฐานตัวจริงทุกฉบับมาแสดงในวันที่สมัคร 

        ๔.๓  ค่าธรรมเนียม 
         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการสมัคร 

          ๔.๔  เงื่อนไขในการสมัคร 

      ๑) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และต้อง  
ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร       
      2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมคัร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สมัครประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

 ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
                  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  
ภายในว ันท ี ่  17 ต ุลาคม ๒๕๖5 ณ ศ ูนย ์ว ิทยาศาสตร ์ เพ ื ่ อการศ ึกษาพ ิษณ ุโลก ทางเว ็บไซต์  
http://101.51.150.98/plk_sci/ สอบถามทางโทรศัพท์ ๐๕๕ ๐๐๙ ๕๔๖      

 ๖. วัน เวลา และสถานที่สอบการประเมินครั้งที่ ๑ และประเมินครั้งที่ 2 

วันที่ เวลา วิชาที่สอบ 
ประเมินครั้งที่ ๑  
29 ตุลาคม  ๒๕๖5 

๐8.3๐ – ๑๐.0๐ น. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
๑0.3๐ – ๑๒.0๐ น. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน) 

ประเมินครั้งที่ 2  
29 ตุลาคม  ๒๕๖5 

13.00 น. เป็นต้นไป 
ประเมินวิสัยทัศน์ แนวทางการทำงาน (๕๐ คะแนน) 
สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 

สถานที่สอบ  จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 

 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรจ้างเหมาบริการฯ 

   ๗.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ (๑๐๐ คะแนน) 

 ๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป  ๕๐ คะแนน 

 ๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๕๐  คะแนน 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
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  ๗.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (๑๐๐ คะแนน) 

 ๑) ประเมินวิสัยทัศน์ และแนวทางการทำงาน (๕๐ คะแนน) 
  -  พิจารณาจากใบสมัคร แฟ้มผลงาน และทดสอบทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่
สมัคร (ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเตรียมแฟ้มผลงานมาด้วย) 

 ๒) สัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) 
    -  พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ 

ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องต่างๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์และความพร้อมของผู้สมัคร  

 ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
    การตัดสินให้ถือเกณฑ์ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมิน
แต่ละครั ้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั ้ง ๒ ครั ้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ เป็นเกณฑ์ผ่าน 
การเลือกสรร และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินรวม  
ทุกครั้งจากมากไปหาน้อย  

 กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินครั้งที่ ๑  สูงกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

 กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 

 ๙. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน 
จ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา ในวันที ่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ http://101.51.150.98/plk_sci/  

 ๑๐. เงื่อนไขการจ้าง  
      ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก จะจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖6 (โดยจะลงนามในสัญญาก็
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 แล้ว)  อัตราค่าจ้างตามรายละเอียดแต่ละ
ตำแหน่งตามแนบท้ายประกาศ 

 ๑๑. การทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 
        ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัว ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาพิษณุโลก และจะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจ่ายเงิน ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๑ (๑) “การจ้างเอกชนดำเนินงานของสว่น
ราชการ” โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้เงินค้ำประกันสัญญา ๕% ของรายได้รวมสุทธิตามสัญญาจ้าง 
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 ๑๒. การปฏิบัติงาน 
             ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ตามตำแหน่งที่กำหนด 
ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และต้องเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖5 
เป็นต้นไป 

    ๑๓. การเลิกจ้าง 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก จะเลิกจ้างเม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้  

๑. เมื ่อผู ้ร ับจ้างลาออก/ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก/ เมื ่อหมดสัญญาจ้างแล้วนายจ้าง 
ไม่ประสงค์ต่อสัญญา  
  ๒. เมื่อสถานศึกษาพิจารณาเห็นแล้วว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มความสามารถ ในตำแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของนายจ้าง/ประพฤติ 
ผิดศีลธรรม/ผิดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ เป็นต้น 

๓. ไม่ผ่านการประเมินตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
 

       ประกาศ ณ วันที่  27  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
                                                               (นางพัชรินทร์  บัวสนิท )                                                    

                          ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ 
                           รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

อัตราที่รับสมัคร : ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  สาขาเคมี  
สาขาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ขอบเขตของงาน 

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์วิจัย 
ข้อมูลวิชาการ เพื่อจัดทำแผน มาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนาสื่อ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดำเนินการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
1.2 จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 จัดทำเอกสารความรู้และบทปฏิบัติการหรือสื ่อเสริมการเรียนรู้ประกอบนิทรรศการที่ได้รั บ

มอบหมายและใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ 
1.4 ดำเนินการหรือร่วมจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการโดยมีวิทยากร/ 

วิทยากรนําชมนิทรรศการและนําชมฐานการเรียนรู้/ กิจกรรมค่าย/ กิจกรรมปฏิบัติการ/ กิจกรรมดาราศาสตร์/ 
การแสดง/ การอบรม/ การสาธิต/ การแขงขัน ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก หนว่ยงาน/ สถานศึกษา 

1.5 วางแผนและจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดทำชุดกิจกรรมนันทนาการ สรุปและรายงานผล การจัด
กิจกรรมนันทนาการประจำค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆ  

1.6 ใหบริการการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในการเข้าชมนิทรรศการที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ประจำ นิทรรศการ 
1.7 ตรวจความเรียบร้อยและซ่อมแซมเบื้องต้นของวัสดุอุปกรณ์รวมถึงสิ่งแสดงในนิทรรศการประจำ 

ในกรณีไม่สามารถซ่อมแซมเบื้องต้นได้ ให้จัดทำรายงานเสนอผู้เกี ่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อม และพัฒนา               
ใหส้ามารถบริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง  

1.8 พัฒนาเนื้อหานิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ 
เป็นปัจจุบัน พรอมทั้งจัดทำนิทรรศการชั่วคราวเสริมในนิทรรศการถาวร  

1.9 จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานทุกเดือน 
1.10 ประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อให้เกิดความ               

รว่มมือตามผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
1.11 ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือ

ความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดร้ับมอบหมาย  
1.12 ร่วมจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 

ในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
1.13 ดำเนินการหรือร่วมเป็นวิทยากรบรรยายดาวในท้องฟ้าจําลอง ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายดาวและ

ตั้งกล้องดูดาวท้องฟ้าจริงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/สถานศึกษา  
          1.1๔ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราค่าจ้าง    ๑๕,๐๐๐ บาท 



หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ 

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา 

(แนบท้ายประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖5) 

************************** 

 การสรรหาบุคคลเพื ่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ให้ดำเนินการสอบข้อเขียนและประเมิน 
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 การประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี ๒๕๖๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
      และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.7 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.  
๑.8 บทบาทหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก  

๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)       

 ๒.๑ ความรู้ ความสามารถท่ัวไปทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 2.2 ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ 

จัดกิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการความรู้และบริการด้านการศึกษา 
      2.3 ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษา การจัดทำ/เขียนแผนงาน โครงการ แผนการ

ปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ และการจัดทำรายงานการวิจัย การติดตามประเมินผลโครงการ การจัดทำระบบ
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการหลักสูตร สื่อ  
การเรยีนการสอน รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

       ๒.4 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และการประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรใน
เครือข่ายทางการศึกษา 

   
 
 
 

 


