ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป (กลุมงานเทคนิค)
----------------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑวิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547
และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่ นร.1008.3.3/1045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนทีส่ ดุ ที่ ศธ 04009/13227 ลงวันที่ 29 กันยายน
2548 คําสั่งสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป (กลุม งานเทคนิค) สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงานและคุณสมบัติเฉพาะที่เลือกสรรจัดจางเปนพนักงานราชการ
กลุม งานเทคนิค
- พนักงานวิทยาศาสตร จํานวน 2 อัตรา
โดยจะจัดจางเปนพนักงานราชการในโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
ขอบขายงานที่ใหปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานทีต่ องใชความชํานาญเกีย่ วกับวิทยาศาสตร โดยปฏิบตั หิ นาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังนี้
1. เตรียมอุปกรณ เครื่องมือทดลอง และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ
ตาง ๆ กอนใชปฏิบัตกิ ารทดลอง
2. แนะนําการปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร การใชอุปกรณการทดลองและ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
3. ซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในหองปฏิบตั ิการที่ชํารุดเสียหาย
ใหสามารถใชงานได
4. จัดเตรียมบทปฏิบัติการทดลอง รายงานการทดลอง จัดนิทรรศการ
การนําเสนอขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการทดลอง
5. ปฏิบตั ิการทดลองกอนใหนักเรียนทําการทดลอง เรียนรูแ ละทําความเขาใจ
ในกรณีที่เกิดปญหา ขอผิดพลาดในขณะทําการทดลอง หรือแกไขปญหาเฉพาะหนา
6. สรุปและอภิปรายผลการทดลองรวมกับนักเรียน และครูผสู อน
7. จัดทําทะเบียนพัสดุ ระบบการเก็บรักษาเครื่องมือ การตรวจสอบความพรอม
ของอุปกรณกอนปฏิบตั ิการทดลอง-หลังปฏิบัติการทดลอง
8. มีความรูในการเลือกซื้ออุปกรณใหเหมาะสมกับบทปฏิบตั ิการ
9. ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ ดาน ICT ในหองปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร
10. ปฏิบตั ิหนาทีอ่ ื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานเทคนิค
เปนผูไดรับวุฒปิ ริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ
คาตอบแทน
อัตรา 13,800.- บาท/เดือน
2. คุณสมบัตทิ วั่ ไป
2.1. มีสญ
ั ชาติไทย
2.2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
2.3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4. ไมเปนผูทมี่ ีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตั งิ านได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือน
2.5 ไมเปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรค
2.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง
ในศีลธรรมจนเปนที่รังเกียจของสังคม
2.7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือ หนวยงาน
2.8 ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจาง
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
2.9 คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นทีส่ วนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ ทั้งนี้ ตองเปนไปเพือ่ ความจําเปนหรือเหมาะสม
กับภารกิจของสวนราชการนั้น
3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
หองกลุมงานบริหารงบประมาณและบริหารบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ระหวางวันที่ 3 – 11 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)
เอกสารหลักฐานทีต่ องยื่นพรอมใบสมัคร
1. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x 1.5 นิ้ว ซึ่งถายไม
เกิน 6 เดือน และถายครั้งเดียวกัน จํานวน 1 รูป
2. คุณวุฒกิ ารศึกษา เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนทีแ่ สดงวาเปน
ผูที่มีวุฒกิ ารศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนา 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจไมหลังวันทีเ่ ปดรับสมัครวันสุดทาย
3. บัตรประจําตัวประชาชน, ทะเบียนบานพรอมสําเนา อยางละ 1 ฉบับ
4. ใบสําคัญการสมรส ใบเปลีย่ นชือ่ -นามสกุล (ในกรณีที่ชอื่ -สกุลในหลักฐาน
ไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) (ใบรับรองแพทยจะตองออกใหโดยโรงพยาบาลของรัฐบาลเทานั้น)
ทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผสู มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย
เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมคี ุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริงและตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดอันเกิดจากผูส มัคร
ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒกิ ารศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงทีส่ มัครเขารับการเลือกสรรอันมีผลทําให
ผูสมัคร ไมมสี ิทธิ์เขารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการเลือกสรรครั้ง
นี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการเลือกสรร
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จะประกาศรายชือ่ ผูมสี ทิ ธิเขารับ
การเลือกสรรในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และ
ทาง www.pccchon.ac.th โทร 038-485149
5. กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
วัน เดือน ป
เวลา
การประเมินสมรรถนะ
15 ม.ค. 62 09.00 น เปนตนไป - สอบปฏิบตั ิ
- สอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม
สถานที่
ร.ร.วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
100
ราชวิทยาลัย ชลบุรี
50

6. หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการเลือกสรร ดวยวิธีการสอบปฏิบตั แิ ละการสอบสัมภาษณ
7. เกณฑการตัดสิน
ผูท ี่จะถือเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการสอบปฏิบตั ิ ไมต่ํากวา
รอยละ 80
8. การจัดลําดับที่
จะพิจารณาจากคะแนนรวมจากผลการประเมินสมรรถนะเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีทคี่ ะแนนรวมเทากันจะดูจากคะแนนการสอบปฏิบัติ
9. การประกาศรายชือ่ ผูผ านการเลือกสรร
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จะประกาศรายชือ่ ผูผานการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนทีส่ อบไดตาม ขอ 8 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และทาง www.pccchon.ac.th โทร 038-485149

การจัดทําสัญญาจางผูผ านการเลือกสรรในครั้งแรก จะถือวาประกาศขึ้นบัญชีผผู านการ
เลือกสรรเปนหนังสือเรียกตัวผูผ านการเลือกสรรใหมารายงานตัว ดังนั้น จึงเปนหนาทีข่ องผูผานการ
เลือกสรรจะตองทราบประกาศขึ้นบัญชีผสู อบแขงขันได โดยบัญชีผผู านการเลือกสรรนี้มีระยะเวลา 1 ป
นับจากวันประกาศรายชื่อผูผ านการเลือกสรร
10. การจางและการจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
10.1 ใหผผู านการเลือกสรรไปรายงานตัวตามลําดับที่สอบคัดเลือกได ในวันที่ 18
มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ณ หองอํานวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี และเริม่ ปฏิบตั ิงานในวันที่ 21 มกราคม 2562
10.2 หากผูผ านการเลือกสรรไมไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานทีท่ ี่กําหนด ถือวา
ผูนั้นสละสิทธิ์ ในการเขารับการจัดจางเปนพนักงานราชการ (กลุม งานเทคนิค) โรงเรียนวิทยาศาสตร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
10.3 ผูผ านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่ โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ชลบุรี กําหนด
11. สิทธิประโยชนเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายวิทยา อรุณแสงฉาน)
ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

