
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
........................................ 
 

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  
ลงวันที่  11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่  
5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. ช่ือต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
1.2 ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง   พนักงานวิทยาศาสตร์ 
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้ วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

(3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ 
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
                                                                                         /1.4 อัตราว่าง…. 
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1.4 อัตราว่าง  1  อัตรา  
1.5 ค่าตอบแทน  13,800  บาท  (ปรับเปลี่ยนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ)   
1.6 สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
1.7 ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ  แต่ในครั้งนี้  
      เนื่องจากเป็นกรอบอตัราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 – 2563 จะท าสัญญาเท่ากับ 
      วันเวลาที่เหลือ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  บริบูรณ์ 

 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ่ันเฟือนไม่ 
                      สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
                     การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา    
                     เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
                     ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 

พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย  

 
 
 

/ 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ….. 
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2.2 คณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(1)  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ 

  -  วิทยาศาสาตร์บัณฑิต  สาขา ชีววิทยา,  ชีววิทยา,  จุลชวีวิทยา, เคมี 
  -  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต   สาขา ชีววิทยา,  วิทยาศาสตร์ทั่วไป,  วิทยาศาสตร์ศึกษา,   
                   ชีววิทยา-เคมี,  เคมี 

หรือปริญญาทางวิชาชีพอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 

  (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หนังสือรับรองสิทธิการหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นผู้มี  
                      ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)                     

       (3) มีประสบการณ์ท างานในสถานศึกษาถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                                                        
3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  
                     จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ 

3.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
        (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 11.5 นิ้ว    โดยถ่ายไว้ 
                              ไมเ่กิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป 
  (2)  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือวุฒิบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่ง  
                             ระบุสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

 (3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร ส าเนาบัตรประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
       หรือบัตรอื่น ที่มีรูปถ่ายท่ีออกโดยหน่วยงานราชการพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 (4) หลักฐานเอกสารแสดงวุฒิทางครู หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุรายวิชาครู 
       ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (เฉพาะผู้ที่เอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ไม่ใช่วุฒิทางครู) 
(5) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพระหว่าง 
       ด าเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้โดยคุรุสภา  (ถ้ามี) 
(6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล  
      ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ 
  ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  
(8) ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ ในส าเนาถ่ายหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน ค ารับรอง ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

                                                                                                       /3.3 เงื่อนไข……. 
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3.3  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  

 ในกรณีที่ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ
จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยไม่ได ้

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
                 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะใน วันที่ 26 กันยายน 
2559 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th   
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
- สอบความรู้ทั่วไป (ปรนัย) 100 คะแนน  วันที่ 29 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย  
- สอบภาคปฏิบัติ                100 คะแนน  วันที่ 29 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 
- สอบสัมภาษณ์               100 คะแนน  วันที่ 29 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนภูเกต็วิทยาลัย 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ 60 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนรวมสูงสุด ณ โรงเรียน 
ภูเก็ตวิทยาลัย   และทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th ในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
 ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้ในสมรรถนะความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะประเมิน
ประวัติและผลงานมากกว่า เป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า  
                                                                                         /8. การจัดท าสัญญาจ้าง….….. 

 
 
 

http://www.pkw.ac.th/
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8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง ตามท่ีโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 กันยายน พ.ศ.  2559 
 
 
 

(นายวิชัย  สุริพล) 
รองผู้อ านวยการ  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
ก าหนดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2559 
......................................... 

 
 

     ประกาศรับสมัคร                  10 กันยายน 2559 

 รับสมัคร                            12 กันยายน – 23  กันยายน 2559 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ   26  กันยายน 2559 

 ด าเนินการคัดเลือก        29  กันยายน 2559 

 ประกาศผลการคัดเลือก        30  กันยายน 2559 

 รายงานตัว ปฐมนิเทศ  และเริ่มปฏิบัติงาน       3  ตุลาคม 2559 
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บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งกลุ่มวิชาเอก 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ลงวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2559 
เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 

 
ต าแหน่ง วุฒิสาขา/วิชาเอก อัตราเงินเดือน สั่งจ้างครั้งแรก หมายเหตุ 

พนักงานวิทยาศาสตร์ 1.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์-
ชีววิทยา 
    

พนักงานราชการ 
ขั้น 13,800  บาท 
 

1  ต าแหน่ง 
 

 

 


