ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป (กลุ่มงานเทคนิค)
----------------------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่ นร.1008.3.3/1045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/13227 ลงวันที่ 29 กันยายน
2548 คาสั่งสานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กลุ่มงานเทคนิค) สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและคุณสมบัติเฉพาะที่เลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานเทคนิค
- พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
- พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาเคมี จานวน 1 อัตรา
โดยจะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือทดลอง และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์
ต่าง ๆ ก่อนใช้ปฏิบัติการทดลอง
2. แนะนาการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การใช้อุปกรณ์การทดลองและ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
3. ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการที่ชารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้
4. จัดเตรียมบทปฏิบัติการทดลอง รายงานการทดลอง จัดนิทรรศการ
การนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง
5. ปฏิบัติการทดลองก่อนให้นักเรียนทาการทดลอง เรียนรู้และทาความเข้าใจ
ในกรณีที่เกิดปัญหา ข้อผิดพลาดในขณะทาการทดลอง หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. สรุปและอภิปรายผลการทดลองร่วมกับนักเรียน และครูผู้สอน
7. จัดทาทะเบียนพัสดุ ระบบการเก็บรักษาเครื่องมือ การตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติการทดลอง-หลังปฏิบัติการทดลอง
8. มีความรู้ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบทปฏิบัติการ

9. ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้าน ICT ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานเทคนิค
พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
พนักงานวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
ในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ค่าตอบแทน
อัตรา 13,800.- บาท/เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1. มีสัญชาติไทย
2.2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
2.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรค
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงาน
2.8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.9 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศ
การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของส่วนราชการนั้น
3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 1 รูป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็ น
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสาเนา 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย

3. บัตรประจาตัวประชาชน, ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐาน
ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด – 19 อย่างน้อย 2 เข็ม (หมอพร้อม)
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) (ใบรับรองแพทย์จะต้องออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น)
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรอันมีผลทาให้
ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรรในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
และทาง www.pccchon.ac.th โทร 038-485149
5. กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
วัน เดือน ปี
เวลา
การประเมินสมรรถนะ
14 มิ.ย. 65 09.00 น เป็นต้นไป - สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
สถานที่
ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
100
ราชวิทยาลัย ชลบุรี
50

6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการเลือกสรร ด้วยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบปฏิบัติ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80
8. การจัดลาดับที่
จะพิจารณาจากคะแนนรวมจากผลการประเมินสมรรถนะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะดูจากคะแนนการสอบปฏิบัติ

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามลาดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ 8 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และทาง www.pccchon.ac.th โทร 038-485149
การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก จะถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการ
เลือกสรรจะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเมื่อได้จ้างครบตามจานวนตาแหน่งว่างที่
ประกาศรับสมัครแล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนั้นเป็นอันยกเลิก
10. การจ้างและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
10.1 ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรไปรายงานตัวตามลาดับที่สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 16
มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องอานวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
10.2 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 หรือสิ้นสุดการ
จ้างเมื่อโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
10.3 หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กาหนด ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ์ ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (กลุ่มงานเทคนิค) โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
10.4 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี กาหนด
11. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

