
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
เร่ือง   รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสรา้งนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB)   

....................................................................................................................................................................................... 
  ตามท่ีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้ทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) โครงการยกระดับและปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล  จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา 
(STEMLAB)  ดังนี้  

๑. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา    

(STEMLAB)       จำนวน  1  อัตรา 
1.2   อัตราค่าตอบแทนละ 15,00๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1.3   ระยะเวลาการจ้าง    สัญญาจ้าง  12  เดือน 

 
     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคดัเลือก  มีดังนี ้  

๒.๑  เพศชาย/หญิง   อายุ  22-45  ปี  สัญชาติไทย   
2.2  คุณสมบัติเฉพาะ  
        2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) หรือปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัดคุม หรือ
สาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.2.2  มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี 
2.2.3 สามารถทำงานด้านการสอน สามารถส่ือสาร และทำงานกับเยาวชนและเด็กนักเรียนได้ดี 
2.2.4 มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือช่างท่ัวไป เช่น ไขควง ตะไบ สว่าน บัดกรี เป็นต้น 
2.2.5 ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงานกับเครื่องจักร หรือโรคต้องห้ามตาข้อกำหนด 

ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 2.3  คุณสมบัติท่ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  2.3.1 สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C หรือภาษาอื่นๆ ได้ 
  2.3.2 สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องพิมพ์สามมิติได้ 
  2.3.3 มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เช่น Multimeter,Oscilloscope, 
power supply และ เครื่องมือวัดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องได้ 
  2.3.4 มีพื้นฐานความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบัดกรีวงจรได้ 
  2.3.5 มีประสบการณ์ทำงาน  2  ปี ขึ้นไป 

         /3. วัน เวลา 
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๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.pts.ac.th  หรือ
ขอรับใบสมัครและยื่น ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานท่ีใช้สมัครทุกฉบับท่ี
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   ต้ังแต่วันอังคาร ท่ี  31  พฤษภาคม – วันจันทร ์ท่ี 6  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา  

จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
 ๔.๑  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีมีผู้อำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว 

และใบแสดงผลการเรียน ( Transcript)          
 ๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน (พรอ้มฉบับจริง)   
 ๔.๓  บัตรประจำตัวประชาชน  (ยังไม่หมดอายุ) 
 ๔.4  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกนิ ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค 

ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙   
 ๔.5  รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว 

                            (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน)  จำนวน  ๓  รูป 
 ๔.6  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ สกุล (ถ้ามี) 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐาน      ในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้  ผู้สมัครคัดเลือกไม่มี
สิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ   คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น 

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ วัน

อังคาร ท่ี  7  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และทางเว็บไซต์ www.pts.ac.th   
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการปฏิบัติการสอนและวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบโดย

การปฏิบัติการสอน พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ งานหน้าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน   
 ๗. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  จะดำเนินการคัดเลือกใน วันพุธ ท่ี 8  มิถุนายน ๒๕๖๕   เวลา 
09.00 น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 

๘.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 
 ผู้ถือว่าเป็นผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับจากมาก

ไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีดีกว่า 
๙.  การประกาศผลการคัดเลือก 
     โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดี  ท่ี  9  มิถุนายน 

๒๕๖๕   ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   และทางเว็บไซต์ www.pts.ac.th 
 
 

http://www.pts.ac.th/


   
๑๐. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกท้ังหมด ไว้ไม่เกิน 1 ปี  นับต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการคัดเลือกหรือ

ส้ินสุดระยะเวลาตามโครงการ สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
 10.1 ผู้นั้นได้ส่ังจ้างไปแล้ว 
 10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 10.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพือ่รับการจ้าง 
 10.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
๑๑.  การดำเนินการจัดจ้าง  
 11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำสัญญาจ้างเป็น

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด จึงเป็น
หน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีกำหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์ 

 11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติ
หน้าท่ีครูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

 11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

   

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี    31    เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
  
 
 

                                                    
                                         (นางกาญจนา   คล้ายพุฒ) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา(STEMLAB)   

(แนบท้ายประกาศโรงเรียน ประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ลงวันที่  25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
…………………………………………… 

 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 31  พฤษภาคม 256๕  
2 รับสมัคร 31  พฤษภาคม 256๕ 

6 มิถุนายน 2565 
 

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 7 มิถุนายน 256๕  
4 สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 8  มิถุนายน  256๕  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 9  มิถุนายน  256๕  
6 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 10  มิถุนายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เลขประจำตัวผู้สอบ…………………………. 

      ใบสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา (STEMLAB)   
1. ประวัติท่ัวไป 
ช่ือและช่ือสกุล ............………………………………………………………….. อายุ ................. ปี เพศ ................ 

ท่ีอยู่ .............................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศัพท์ ......................................................................... email ………………………………………………………………. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด .................................................................. สาขา ........................................................................   

2. ประสบการณ์ทำงานในอดีต/รางวัลท่ีเคยได้รับ (ถ้ามี) 

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

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

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

3. คุณสมบัติท่ีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ) 

     สามารถเขียนโปรแกรมภาษา C ได้ 

   พอใช้    ดี    ดีมาก 

     สามารถเขียนแบบหรือเคยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติได้ 

   พอใช้    ดี    ดีมาก 

     มีพื้นฐานในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการไฟฟ้า เช่น Multimeter,Oscilloscope, 
power supply และ เครื่องมือวัดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องได้  
   พอใช้    ดี    ดีมาก 

     มีพื้นฐานความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบัดกรีวงจรได้ 

   พอใช้    ดี    ดีมาก 

     มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป 

4. ความสามารถอื่นๆ ท่ีต้องการให้พิจารณา(ถ้ามี) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

รูปถ่าย ขนาด 
1 น้ิว 

(ถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 เดือน) 



 

 

5. หลักฐานท่ีแนบใบสมัครคัดเลือก เอกสารฉบับจริง และสำเนา จำนวน 1 ชุด 

     5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ทีผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว 

              และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) 

     5.2 ทะเบียนบ้าน 

     5.3 บัตรประจำตัวประชาชน 

     5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

     5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกนิ 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 

              ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

     5.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) 

     5.7 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถ้ามี) 

     5.8 หลักฐานอื่น ถ้ามี (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลท่ีให้ดังกล่าวเป็นความจริง และข้าพเจ้าไม่มีโรคประจำตัวท่ีอันตรายต่อการทำงานกับเครื่องจักร 

และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561 

 
 
      ลงช่ือ ...................................................... ผู้สมัคร 
             (......................................................) 
                                                                 วันท่ี .................................................... 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
 

 ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐาน 
     ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 มีปัญหาคือ ........................................................... 
..................................................................................... 
 
 
ลงช่ือ ................................................................... 
       (...................................................................) 
ตำแหน่ง .............................................................. 
วันท่ี ........ เดือน ............................. พ.ศ. .............. 

 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก .................................... 
     ............................................................................ 
 
 
ลงช่ือ ................................................................... 
       (...................................................................) 
ตำแหน่ง .............................................................. 
วันท่ี ........ เดือน ............................. พ.ศ. .............. 



 


