
 
 

 ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

.............................................. 
  ด้วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา 
(ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565)  
 

 ดังนั้น  อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด                
ที่ ศธ 04009/ว62 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว        
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
 

 1.  ตำแหน่งท่ีจะคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ระยะเวลา 3 เดือน) 
 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 
ค่าจา้งขั้นต่ำ เดือนละ 9,000 บาท 
 

            2.  คุณสมบัติของผู้มีสทิธิสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
       2.1 เป็นผู้มีคุณสมบั ติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระ เบียบข้าราชการครู          
และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาในสาขาวิชาเอกทีจ่ะสมัคร 
       2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
       2.4 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  
 

 3.  เงื่อนไขการจ้าง 
 3.1 อัตราค่าจ้าง สำหรับวุฒิปริญญาตร ีขั้นต่ำ เดือนละ 9,000 บาท (รวมเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ร้อยละ 5 ด้วยแล้ว) 
 3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  ตั้งแต่ วันที่  15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่  21 ธันวาคม 2564         
เวลาราชการ   
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายืน่ในวันสมัครสอบ 
       5.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  จำนวน 1  ฉบับ 
       5.2  สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน 1  ฉบับ 
 5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1  ฉบับ 
   5.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)  จำนวน 1  ฉบับ 
   5.5  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  2 แผ่น 
   5.6  ใบรับรองแพทย์                                         จำนวน  1  ฉบับ 

/6.  การยื่นใบสมัคร... 
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 6.  การยื่นใบสมัคร 
    6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร   
ให้ถูกตอ้งและครบถ้วน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
    6.2 สมัครออนไลน์โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้http://www.lomsak.ac.th และส่งผ่าน     
E-mail : person@lomsak.ac.th  
 

 7.  การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที ่22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และทางเว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th 
 

 8.  วิธีการคัดเลือก 
      - สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ 
      - ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
 

 9.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
     โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564                      
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
    

 10.  เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 
           โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลำดับจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2๕๖4 ทางเว็บไซต์ http://www.lomsak.ac.th 
 

 11.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
     11.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง           
เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ 1 สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการ
จ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง   
     11.2 การจ้างตามข้อ 11.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      11.3 ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง จัดทำสัญญาจ้างใน
กรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ 
ความประพฤตไิม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่
มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
                    11.4 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไป
รายงานตัว เพ่ือจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด ภายในวันที่         
29 ธันวาคม 2564 ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 
 
 
 
 
 

               /11.5  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ... 
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                11.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได ้ ไมว่่ากรณีใด ๆ 
                 11.6 เมื่อสิ้นสดุสัญญาจ้าง  และการจะจดัจ้างต่อไป จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีถัดไป   
 

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ   ณ   วันที่  8  ธนัวาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

                 (นายประทิน    เหลืองทอง) 
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 



กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลงวันที ่8 ธันวาคม 2564 
************************ 

 
หมายเหตุ : สถานที่ดำเนินการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 

กำหนดการดำเนินการ วัน/เดือน/ปี สถานที่ดำเนินการ 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพุธที ่8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เว็บไซต์  http://www.lomsak.ac.th 

๒. รับสมัครคัดเลือก วันพุธที ่15 พฤศจิกายน–วันอังคารที ่21 ธันวาคม 2564 
(เว้นวันหยุดราชการ) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

E-mail: person@lomsak.ac.th  

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธที ่22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เว็บไซต์  http://www.lomsak.ac.th 

๔. ดำเนินการคัดเลือก 
     ภาค ก. ความรอบรูแ้ละความสามารถทั่วไป และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
     ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
     ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) 

วันจันทร์ที ่27 ธันวาคม 2564 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

 

5. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันอังคารที ่28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เว็บไซต์  http://www.lomsak.ac.th 
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