
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

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

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัด
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ๑.๑    ชื่อต าแหน่ง  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
 ๑.๒   กลุ่มงาน  กลุ่มงานบริการ 
 ๑.๓   ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ 
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

(๓) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อการ
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

(๕) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๖) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
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(๗) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
(๘) ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต่าง ๆ  
(๙)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๔  อัตราว่าง  ๑  อัตรา 
๑.๕   ค่าตอบแทน ๑๓,๐๐๐ บาท(ปรับเปลี่ยนตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ) 
๑.๖   สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑.๗  ระยะเวลาการจ้าง  ให้เป็นไปตามสัญญาคราวละ  ๔  ปี  ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ  แต่ในครั้งนี้ 
         เนื่องจากเป็นกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑  จะท าสัญญาเท่ากับวันเวลา 
        ที่เหลือ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  (๑)   มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปี  บริบูรณ์ 
                   (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
         ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
         การเมือง 

  (๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ            ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ     
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงไม่เป็นโรคท่ี  
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(๑)   เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ 
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๓. การรับสมัคร 

๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ ห้องส านักงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ าเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๗  ยกเว้นวันหยุดราชการ   โดยผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  ๑๐๐  บาท 
 ๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

(๑)    รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑X๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน  
         ๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
(๒)   ส าเนาผลการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง หรือวุฒิบัตร หรือระเบียนแสดง 
         ผลการเรียนซึ่งระบุสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัครพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ 
(๓)   ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ  
(๔)   ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ  
(๕)    ส าเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบส าคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐาน

การสมัครไม่ตรงกัน)จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๖)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ  
        ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  
(๗)   หนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) 
ทั้งนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับด้วย 

๓.๓   เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร     
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วย เหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร  อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตไม่ได้ 
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๔.   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมนิสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ 
ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคาร ๒  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   และ  www.abpk.ac.th 

๕.  การประเมินสมรรถนะ   
ก าหนดการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ าเภอเมือง  

จังหวัดภูเก็ต  ดังนี้ 
๕.๑   ประเมินสมรรถนะที่ ๑   เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐  น.  
๕.๒  ประเมินสมรรถนะท่ี ๒   ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐  เป็นต้นไป 

๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกสรร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

วัน/เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๒๙  มิ.ย. ๒๕๕๗ 
เวลา ๐๘.๓๐– 

๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

๑.  สมรรถนะที่ ๑  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
       ๑.๑   ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาทางการศึกษา 
       ๑.๒   ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการสื่อสาร 
               โดยการเขยีน 
       
         
๒.  สมรรถนะที่ ๒  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 
       ๒.๑  บุคลิกภาพ  
       ๒.๒ ปฏิภาณไหวพริบ 
       ๒.๓  มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 
       ๒.๔  การคิดวิเคราะห์ 
       ๒.๕  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

๑๐๐ คะแนน 
  
 
 
 

 
๑๐๐ คะแนน 
๒๐  คะแนน 
๒๐  คะแนน 
๒๐  คะแนน 
๒๐  คะแนน 
๒๐  คะแนน 

 
  สอบข้อเขียน 

 
 
 

 
 
สอบสัมภาษณ์ 

 
/๗.   เกณฑ์การตัดสิน…….. 

 
 
 

http://www.abpk.ac.th/
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๗.   เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร   จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ ากว่า        
ร้อยละ  ๖๐  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
๖.๑  ให้ผู้สอบได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ ๑  ข้อ ๑.๑ สูง  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
๖.๒  ถ้าได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ ๑  ข้อ ๑.๑ เท่ากัน  ให้พิจารณาคะแนนรวมของสมรรถนะ 
         ที่ ๑  ข้อ ๑.๒   สูง  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  
๖.๓  ถ้าได้คะแนนรวมของสมรรถนะที่ ๑ ข้อ ๑.๑ และ๑.๒ เท่ากัน  ให้พิจารณาผู้สอบสมรรถนะ 
         ที่ ๒  สูง  เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

๘.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนรวมสูงสุด ณ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และ www.abpk.ac.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป  เมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๙.  การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ก าหนด 
       

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
       
 
                                    ( นายไพศาล นาขวัญ ) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 
 
 
 
 

http://www.abpk.ac.th/

