ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เรื่อง การสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
------------------------------------------------------ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะดําเนินการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเปน
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว ฉะนั้น ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ
ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการรับสมัคร
๑.๑ ชื่อตําแหนง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงพนักงานวิทยาศาสตร
ชื่อกลุมงาน เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานที่ใชความรูความชํานาญทางเทคนิค
(๒) ปฏิบัติงานที่มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน
(๓) ปฏิบัติงานที่มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือทักษะ
เฉพาะของบุคคลในสาขานั้น ๆ
(๔) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานศึกษา
กลุมวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่เปดรับสมัคร พนักงานวิทยาศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบ
ไดในระดับเดียวกัน ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คาตอบแทน อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง ทั้งนี้ตั้งแตวันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒

๒

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสรรหาหรือเลือกสรร
เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(3) เปนผูที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ
ก.ค.ศ.
(6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย
องคกรวิชาชีพนั้น ๆ
(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(1๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราช
บัญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน
ของรัฐ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาหรือเลือกสรร
ผูป ระสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครหรือพิมพใบสมัครแนบทายประกาศหนาเว็บไซดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ตั้งแตวันที่ ๒๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไมเวน
วันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองยื่นในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการใหมีฉบับจริง และสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ชุด (รับรองความถูกตอง) ดังนี้
๑. ประกาศนียบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
๒. ทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร
๓. บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (ยังไมหมดอายุ)

๓

๔. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๕. ใบรับรองแพทย
๖. หลักฐานอื่น ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาหรือเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาหรือ
เลือกสรร ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และ ทางเว็บไซต
http://www.secondary๕.go.th
๔. หลักสูตรและวิธีการสรรหาหรือเลือกสรร
จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน ภาค ก ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ความรอบรูใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและระเบียบกฎหมายเกี่ยวของกับการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) และ
ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ดังนี้
๑ ประวัติสวนตัวและการศึกษา
๒ บุคลิก ลักษณะ ทวงทีวาจา
๓ วุฒิภาวะทางอารมณ
๔ การมีปฎิภาณไหวพริบ
๕ ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ
๕. วัน เวลา และสถานที่สอบขอเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะจัดใหสอบขอเขียน ณ สนามสอบซึ่งจะ
ประกาศใหทราบพรอมกับการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้
วัน /เวลา
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ เปนตนไป

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง

คะแนนเต็ม
(๑๐๐ คะแนน)

ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ความรอบรู
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และ
ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวของกับการศึกษา

๕๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ

๕๐ คะแนน

๔

๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ถือวาเปนผูผานการสรรหาหรือเลือกสรรมีสิทธิไดรับการจัดจาง ตองไดคะแนนรวมทั้ง ภาค ก
และภาค ข ไมต่ํากวารอยละหกสิบ โดยจะประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย
กรณีคะแนนรวม เทากันใหผูสอบไดคะแนนภาค ก มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังได
คะแนนภาค ก เทากันอีกใหจับฉลาก
๗. การประกาศผลการสรรหาหรือเลือกสรร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ภายในวันที่
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ และ ทางเว็บไซต
http://www.secondary๕.go.th โดยประกาศเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหานอย
๘. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
๘.๑ ขึ้นบัญชีผานการสรรหาหรือเลือกสรรไวไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี
๘.๒ ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงไปแลว
(๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(๓) ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง
(๔) บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(๖) ตรวจสอบพบวาภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
(๗) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
๙. การจัดทําสัญญาจาง
การเรียกตัวผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางครั้งแรกจะใชประกาศขึ้น
บัญชีผูไดรับการสรรหาหรือเลือกสรร เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการทําสัญญาจาง ตามลําดับที่ประกาศผลการสรรหา
และเลือกสรรไว
การเรียกตัวครั้งตอ ๆ ไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับ
การสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเปนรายบุคคล กอนวันที่รายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแตวันประทับตรา
ลงทะเบียนของไปรษณียตนทางตามที่อยูปรากฏในเอกสารการสมัคร
ไดรับการสรรหาหรือเลือกสรรซึ่งไดรับการสั่งจางเปนพนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวไมมีขอ
ผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเปนตําแหนงลูกจางประจํา หรือขาราชการในระหวาง
ปงบประมาณ หากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู ความสามารถ ความประพฤติที่ไม
เหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจบอกเลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางรับทราบลวงหนา

๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธวัช แซฮ่ํา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

๖

ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว
๑ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
๒ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรตองนําบัตรประจําตัวสอบไปในวันสอบ และตองวางบัตร
ประจําตัวสอบไวบนโตะขณะที่ทําการคัดเลือก หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวสอบไปแสดง กรรมการกํากับหองสอบจะไม
อนุญาตใหเขารับการคัดเลือกเวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนที่แนชัดวาเปนบุคคลเดียวกันกับผูสมัครเขารับการ
คัดเลือก จึงจะอนุญาตใหเขาสอบได
๓ ผูเขารับการสรรหารหรือเลือกสรรตองไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบตามสมควร ถาผูใดไปไม
ทันเวลาลงมือสอบวิชาใด ไมมีสิทธิเขาสอบวิชานั้น สําหรับการสอบวิชาแรกในตอนเชา ผูใดเขาหองสอบหลังเวลาลงมือ
สอบแลว ๑๕ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหสอบวิชานั้น เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จแลว ใหวางขอสอบและ
กระดาษคําตอบไวบนโตะที่นั่งสอบ
๔ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรตองเชื่อฟงคําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการกํากับหองสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบ โดยเครงครัด
๕ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรร ผูใดที่สอบเสร็จกอน ผูนั้นตองออกหางหองสอบ และไมกระทํา
การใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู แตทั้งนี้ผูเขาสรรหาฯ ทุกคนจะออกจากหองสอบกอนเวลา ๒๐ นาที
หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไมได
๖ หากผูเขาการสรรหาหรือเลือกสรรมีความของใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นวาไมเปนธรรมแกตนใหรีบ
แจงตอกรรมการกํากับหองสอบ หรือประธานกรรมการสนามสอบทันที เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการแกไขในทางที่
เหมาะสม การแจงหรือรองเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควรอาจไมไดรับการพิจารณา
๗ ผูเขาการสรรหาหรือเลือกสรรผูใดทุจริตการสอบวิชาใด จะไมไดรับการพิจารณาผลการสอบในครั้ง
นั้น
๘ ผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรตองเตรียม อุปกรณเครื่องเขียนที่จําเปนไปเอง เชน ปากกา
ยางลบ ฯลฯ สวนกระดาษคําตอบทางหนวยสอบจะจัดให และหามนําขอสอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด
๙ หามผูเขารับการสรรหาหรือเลือกสรรเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคํานวณ หรือเครื่องอิเลคทรอนิกส
ทุกชนิด เขาไปในหองสอบโดยเด็ดขาด

๗

(โปรดกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจง)

เลขประจําตัวสอบ

ใบสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
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ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางชัว่ คราว จึงขอเสนอ
รายละเอียดพรอมหลักฐานเกี่ยวกับตัวขาพเจาเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
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