
 
 

 
ประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  
.............................................. 

   ด้วย โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จ านวน 1 อัตรา 
ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว62 
ลงวันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2559 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  512/2559  
สั่ง ณ วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ.2559 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  ดังนี้ 
 

 1.  ต าแหน่งที่จะคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 
  จ านวน  1  อัตรา  ค่าจ้างขั้นต่ า  เดือนละ 7,000 บาท 
 

            2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์  และไม่เกิน  ๔๕  ปี   
  ๒.๓  ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว  
  ๒.๔  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๒.๕  ตาไม่บอดสี 
  ๒.6  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า  ม.6 
  ๒.7  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 (ก)  โรคเร้ือนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย 
 (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่อาการปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (จ)  โรคพิษสุราเร้ือรัง 
  ๒.8  ไม่ เป็นผู้ถูกสั่ งพักราชการหรือเป็นผู้ถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น   
  ๒.9  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
  ๒.10  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๑1  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑2  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    ๒.๑3  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจา้งลูกจา้งประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
   ๒.๑4  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
    ๒.๑5  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร 
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 3.  เงื่อนไขการจ้าง 
 ๓.๑ อัตราค่าจ้าง ขั้นต่ า เดือนละ 7,0๐๐ บาท (รวมเงินสมทบกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ด้วยแล้ว) 
 ๓.๒  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
 ๓.๓  ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 3.4  สามารถปฏิบัติงานด้านความสะอาดบริเวณและสถานที่ได้รับตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ในเวลาราชการ  
เว้นวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2565  
 

 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
    ๕.๑  ส าเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว   จ านวน ๑  ฉบับ 
             และใบรายงานผลการศึกษาพร้อมฉบับจริง    
    ๕.2  ส าเนาบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน ๑  ฉบับ 
                ๕.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑  ฉบับ 
     ๕.4  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ                 จ านวน   ๑  ฉบับ 
             ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
    ๕.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน ๑  ฉบับ 
                 ๕.6  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จ านวน  ๒  รูป 
 

 6.  การยื่นใบสมัคร 
   6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
   6.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และบนเว็บไชต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 

 8.  วิธีการคัดเลือก 
 -  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  (40  คะแนน) 
 -  ประเมินประสบการณ์การปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก   (60  คะแนน) 
 

 9.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
    โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565                                   
ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และบนเว็บไชต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 

 10.  เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 
       โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามล าดับจากผู้ได้     
คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2๕65  
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 11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
    11.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานช่วยการ
พยาบาลเรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับที่ 1 ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก
มารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง   
    11.2 การจ้างตามข้อ 11.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ              
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
    11.3 ผู้ ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล        
จัดท าสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมี
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับ
จ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
                  11.4 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 
ต้องไปรายงานตัว เพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ตาม
ก าหนด ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                11.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใด  ๆ
                 11.6 เมื่อสิ้นสดุสัญญาจ้าง  และการจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีถัดไป   
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

      (นายพีระวัตร  จันทกลู) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
ต าแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ลงวันที ่8 ธันวาคม 2565 
************************ 

 

ก าหนดการด าเนินการ วัน/เดือน/ปี สถานที่ด าเนินการ 

๑. ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดีที ่8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เว็บไซต์  http://www.lomsak.ac.th 

๒. รับสมัครคัดเลือก วันพฤหัสบดีที ่15 ธันวาคม – วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 
(เว้นวนัหยุดราชการ และวันที ่20-21 ธนัวาคม 2565) 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันจันทร์ที ่26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เว็บไซต์  http://www.lomsak.ac.th 

๔. ด าเนินการคัดเลือก 
     ภาค ก. ความรอบรูแ้ละความสามารถทั่วไป และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
     ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
     ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) 

วันอังคารที ่27 ธันวาคม 2565 
 

 
 

5. ประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที ่28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
เว็บไซต์  http://www.lomsak.ac.th 
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