
 
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป (กลุ่มงานเทคนิค) 

----------------------------------------------------------------------------- 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองหลักเกณฑ์วิธีการ 
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 
ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองการก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2547 
และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการท่ี นร.1008.3.3/1045 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2548 
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/13227 ลงวันท่ี 29 กันยายน 
2548  ค าส่ังส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1626/2551 ส่ัง ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  (กลุ่มงานเทคนิค)  สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงานและคุณสมบัติเฉพาะท่ีเลือกสรรจดัจ้างเป็นพนักงานราชการ 
  กลุ่มงานเทคนิค 
   -  พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป   จ านวน  1 อัตรา 
   -  พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาเคมี   จ านวน  1 อัตรา 
 โดยจะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี      
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  
 
  ขอบข่ายงานท่ีให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความช านาญเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังน้ี 

1. เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือทดลอง และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ก่อนใช้ปฏิบัติการทดลอง 

2. แนะน าการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์การทดลองและ
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทดลอง 

3. ซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในห้องปฏิบัติการท่ีช ารุดเสียหาย     
ให้สามารถใช้งานได้ 

4. จัดเตรียมบทปฏิบัติการทดลอง  รายงานการทดลอง  จัดนิทรรศการ        
การน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการทดลอง 

5. ปฏิบัติการทดลองก่อนให้นักเรียนท าการทดลอง เรียนรู้และท าความเข้าใจ
ในกรณีท่ีเกิดปัญหา ข้อผิดพลาดในขณะท าการทดลอง หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

6. สรุปและอภิปรายผลการทดลองร่วมกับนักเรียน และครูผู้สอน 
7. จัดท าทะเบียนพัสดุ ระบบการเก็บรักษาเคร่ืองมือ การตรวจสอบความพร้อม

ของอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติการทดลอง-หลังปฏิบัติการทดลอง  
8. มีความรู้ในการเลือกซ้ืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทปฏิบัติการ 



9. ดูแลรักษา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ด้าน ICT ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานเทคนิค 
 พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ ากว่าน้ี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
 พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่าน้ี 

ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

ค่าตอบแทน       อัตรา     13,800.- บาท/เดือน 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
  2.1.  มีสัญชาติไทย 
  2.2.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  2.3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4.  ไม่เป็นผู้ท่ีมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.5 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี        

ในพรรค 
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท า

ความผิด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

2.7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน 

2.8  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

  2.9 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศ   
การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ ท้ังน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของส่วนราชการน้ัน 

3. การรับสมัคร 
   วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

        ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี       
ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี      
ระหว่างวันท่ี  6 – 12  มิถุนายน  2565   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   เอกสารหลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1x 1.5 น้ิว ซ่ึงถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน และถ่ายคร้ังเดียวกัน จ านวน 1  รูป 

 2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็น
ผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันท่ีเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 



 3. บัตรประจ าตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา อย่างละ 1 ฉบับ 
 4. ใบส าคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-สกุลในหลักฐาน      

ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด – 19 อย่างน้อย 2 เข็ม (หมอพร้อม) 
 6. ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม    

ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) (ใบรับรองแพทย์จะต้องออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่าน้ัน) 
                ท้ังน้ีในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับด้วย 
 

   เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครเข้ารับการเลือกสรรอันมีผลท าให้
ผู้สมัคร ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรคร้ัง
น้ีเป็นโมฆะส าหรับผู้น้ัน จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 

 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  
 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับ

การเลือกสรรในวันท่ี  13  มิถุนายน  2565  ณ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี    
และทาง www.pccchon.ac.th  โทร  038-485149     

5. ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการเลือกสรร 
วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม สถานท่ี 
14 มิ.ย. 65 09.00 น เป็นต้นไป - สอบปฏิบัติ 

- สอบสัมภาษณ์ 
100 
50 

ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการเลือกสรร ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีจะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบปฏิบัติ  ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 

8. การจัดล าดับท่ี 
จะพิจารณาจากคะแนนรวมจากผลการประเมินสมรรถนะเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนน

สูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันจะดูจากคะแนนการสอบปฏิบัติ 
 
 
 
 



9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

เลือกสรรตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ตาม ข้อ 8 ในวันท่ี  15 มิถุนายน  2565  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  และทาง www.pccchon.ac.th  โทร  038-485149     
 

  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในคร้ังแรก จะถือว่าประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะต้องทราบประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเม่ือได้จ้างครบตามจ านวนต าแหน่งว่างท่ี
ประกาศรับสมัครแล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรน้ันเป็นอันยกเลิก  
 

10. การจ้างและการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 10.1  ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรไปรายงานตัวตามล าดับท่ีสอบคัดเลือกได้  ในวันท่ี 16  

มิถุนายน  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ ห้องอ านวยการ  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ชลบุรี  และเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

 10.2 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือส้ินสุดการ
จา้งเม่ือโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ชลบุรี ไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  

 10.3  หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด ถือว่า   
ผู้น้ันสละสิทธิ์  ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานเทคนิค)  โรงเรียนวิทยาศาสตร์    
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

 10.4  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ   
ราชวิทยาลัย ชลบุรี ก าหนด 

11. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี   31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

                                                                    

         (นายทวีศักดิ์  เจริญเตีย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 


