
 
ประกาศโรงเรยีนภูเก็ตวิทยาลัย 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โครงการคืนครูให้นักเรียน 

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

  ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่  เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
ในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 อัตรา  
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาศัยอ านาจ  
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
  ใช้ความรู้ความช านาญทางเทคนิคซึ่งต้องผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาในสาขาที่ตรงกับลักษณะ
งานที่จะปฏิบัติ หรือใช้ความรู้และทักษะเฉพาะของบุคคลปฏิบัติงานประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง 
แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะที่ต้องปฏิบัต ิดังนี ้
  1.1 ด้านงานปฏิบัติการ จัดเตรียมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
  1.2 ด้านการบริการ ให้ค าแนะน า และปรึกษาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  
 2. ต าแหน่งว่าง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)  
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน และสมทบเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
 3. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี ้
  3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2536 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2539 
  3.2 มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถ
ปฏิบัติงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ได ้
  3.3 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันสมัคร 
  3.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

/3.5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ.... 
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  3.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. 
  3.6 ไม่เป็นผู้เคยโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่  
ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
  3.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 
 4. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  
19 – 27 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้ 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน   1   รูป 
  4.2 ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ฉบับจริงพร้อมส าเนา   จ านวน   1   ฉบับ 
  4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน   1   ฉบับ 
  4.4 บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน   1   ฉบับ 
  4.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน   1   ฉบับ 
  4.6 หนังสือรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ฉบับจริง   จ านวน   1   ฉบับ 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
และทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th และหากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดตาม
ประกาศรับสมัครจะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 6. วิธีการคัดเลือก 
  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัต ิและการสัมภาษณ์ 
 7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ อาคาร 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
 8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน 
จะพิจารณาจากคะแนนผู้สอบภาคปฏิบัติที่สูงกว่า 
  8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561  
 
 

/9. การจดัท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก...... 
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 9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  9.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562  
  9.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าห้อง
ปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า 
สละสิทธิ์ และยกเลิกประกาศรายช่ือ 
  9.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)  
ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ 
  9.4 ผู้ได้รับการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) ในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือไม่มีความรู้ ความสามาร ถ  
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มี
เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 10. ผลการคัดเลือก 
  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านหรือ
ร้องเรียนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
   

  ประกาศ  ณ วันที ่ 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินการเพื่อคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

แนบท้ายประกาศโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลัย ลงวันที่  18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
......................................... 

 
 

     ประกาศรับสมัคร         18  ธันวาคม 2561 

 รับสมัคร                       19 – 27 ธันวาคม 2561 

 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ             27 ธันวาคม 2561 

 ด าเนินการคัดเลือก        28 ธันวาคม 2561 

 ประกาศผลการคัดเลือก        28 ธันวาคม 2561 

 รายงานตัว ปฐมนิเทศ  และเริ่มปฏิบัติงาน       2 มกราคม 2562 

 


