
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
 

-------------------------- 

   ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1  อัตรา โดยก าหนดท าสัญญาจ้าง 
เป็นรายปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  ๑  อัตรา   
 

อัตราเงินเดือน  :  11,500 บาท (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท (ปริญญาตรี) 

                    

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 

 1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1 มีสัญชาติไทย 
 1.2 สถานภาพโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน  45  ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
    1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 

   2. คุณสมบัติต้องห้าม 
 
 

    2.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    2.2 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 มาตรา 30 (5) ดังนี้ 

2.2.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   2.2.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
   2.2.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   2.2.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    2.3 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 
    2.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    2.5 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
    2.6 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
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 3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  3.1 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขา
อิเล็กทรอนิกส์  
    3.2 มีความรู้ความสามารถและช านาญในหน้าที่งานอิเล็กทรอนิกส์ หากเคยผ่านการ
ปฏิบัติงานมาก่อนให้น าใบรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงด้วย 
    3.3 ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่และสามารถปฏิบัติงานในหยุดราชการหรือ
นอกเวลาราชการได ้
    3.4 มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 

 

 4. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  
     3.1 ให้บริการในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบภาพ ระบบเสียง 

ระบบมัลติมีเดียรวมถึงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
     3.2 ควบคุม ดูแลและอ านวยความสะดวกในการให้บริการเทคโนโลยีต่าง ๆ  

3.3  บ ารุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
              3.4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

          

  5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นเพื่อประกอบการสรรหา 
 

 

                5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 

ขนาด 1 X 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 5.2 ส าเนาแสดงวุฒิทางการศึกษาพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
                      5.3 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

                5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  

                5.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ  
ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

 5.6 หลักฐานซึ่งแสดงว่าพ้นภาระทางทหาร พร้อมส าเนา (แบบ สด.43) หรือ (แบบ สด.8) 
                5.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)   

 

  6. เงื่อนไขการสมัคร     

   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็น
เท็จ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้  
 
 

  7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
 

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564     
เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
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  8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 

      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่  2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  และ 
ทางเว็บไซต์ http://www.pcshstrg.ac.th. 
 
 

  9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว โดยประเมิน ภาค ก ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และประเมิน ภาค ข ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง โดยการทดสอบและสัมภาษณ ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
  10. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
      โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือก ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 
รายละเอียด ดังนี้  

 

 

ต าแหน่ง วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  

สอบภาค ก  
เวลา 09.00-12.00 น. 
สอบภาค ข  
เวลา 13.00-15.30 น. 

ภาค ก  
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 

 
20 

 
40 

ภาค ข  
- สอบสัมภาษณ์ ประเมิน
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
40 

 
 
 
 

  11. การประกาศผลการคัดเลือก 
      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่  13  ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    
 

 

  12. สถานที่ปฏิบัติงาน  
      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี ่
 
 
 

  13. การจัดท าสัญญาจ้าง 
        กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
        อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน
จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง 

http://www.pcshstrg.ac.th/

