
 

 
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพือ่คัดเลือกเป็นลูกจ้างชัว่คราวเหมาบริการ   

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  
 

* * * * * * * * * * *  
 

ตามที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  ประกาศสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น                 
ลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ                 
ชั้นสูง (ปวส.)  อัตราเงินเดือน 14,700 บาท  เพื่อปฏิบัตงิาน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และได้ส้ินสุดระยะเวลารับสมัครไปแล้วนั้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว  
โรงเรียนจึงเห็นสมควรขยายเวลารับสมัคร  โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครดังต่อไปนี้  

 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหาร                    
งานบุคคล พ.ศ. 2557  เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 

1.1 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน               

ไร้ความสามารถ   หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักงาน พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                     

ในพรรคการเมือง 
1.5 ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
1.6 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกตามข้อบังคับนี้ หรือไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก                     

หรือเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทําผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ
อื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

1.7 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
บริษัทเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

1.8 ไม่เคยกระทําการทุจริตในการสอบ หรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน                    
ในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐ 

1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.10 ไม่เป็นผู้ที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลาย และยังอยู่ในระหว่างการเป็นบุคคลล้มละลาย 
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2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

  2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  

         หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  ที่โรงเรียนเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 

         ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  2.2  หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ ไดร้ับการยกเว้นทางการทหารแล้ว 
 

 3.  คุณลักษณะที่ต้องการ 
  3.1  มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.2  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี    
  3.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร  

3.4  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเสนอแนวทางการพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 
3.5  หากมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณา 
      เป็นกรณีพิเศษ 
 

4.   ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
4.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้แก่อาจารย์และนักเรียน  
      เช่น อุปกรณ์การทดลองทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบต่างๆ ตามรายการ 
      ที่แจ้งไว้ล่วงหน้า 
4.2  ให้บริการยืมและรับคืนอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่อาจารย์ผู้สอน และนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
4.3  ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน  
4.4  ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์                   

ทางวิทยาศาสตร์ 
4.5  รวบรวมข้อมูลการใช้งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทําสถิติ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ   
4.6  จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน 
4.7  สามารถดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ได้ 
4.8  ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

 5.  หลกัฐานที่ใช้ในการรับสมัคร 
  5.1  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
  5.2  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
  5.3  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  5.4  สําเนาหลักฐานทางการศึกษา ได้แก่  สําเนาผลการเรยีนฉบับสมบูรณ์  สําเนาปริญญาบัตร 
  5.5  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้าม)ี 
  5.6  ใบเปล่ียนชื่อ นามสกุล (ถา้มี) 
  5.7  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือไดร้ับการยกเว้นทางการทหาร 
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6.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นใบสมัครได้ที่                

หน่วยบุคคล ห้องธุรการ ชั้น 6 อาคาร 50 ปีฯ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  
โทรศัพท์ 02-218-2742  ในวันและเวลาทําการ (เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม             
ใบสมัครที่เวปไซต์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม https://satite.chula.ac.th  
หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม / สมัครงาน / ใบสมัครงานสําหรับสายปฏิบัติการ (เอกสารสีเขียว)                      
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565                                               

 

7.  วิธีการคัดเลือก                                                          
7.1  สอบข้อเขียน   

7.1.1  วิชาภาษาไทย    (100  คะแนน) 
7.1.2  วิชาภาษาอังกฤษ     (100  คะแนน) 
7.1.3  ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที ่   (200  คะแนน) 

7.2  สอบภาคปฏิบัติ     (100  คะแนน) 
7.3  สอบสัมภาษณ์        (100  คะแนน)  

 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
    8.1  ผู้ที่จะถอืวา่เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบผ่านภาคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนนในแต่ละวิชา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมทุกวชิาทั้งสองภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   
จึงจะมีสิทธิเ์ข้ารับการสัมภาษณ์ 

8.2  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ จะต้องได้รับคะแนนสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
8.3  คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจากผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์สูงที่สุด ให้เป็นผู้ที่ไดร้ับการ 

  คัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 

 
  

(อาจารย์ศรียา  เนตรน้อย)                                               
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ฝ่ายประถม                         

และรองคณบดคีณะครุศาสตร์ 
 
 
  


