
 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล 
 

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

   ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล จ านวน 1 อัตรา     
ดังรายละเอียดต่อไปนี้       

 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่พยาบาล จ านวน  1  อัตรา   
 

อัตราเงินเดือน  :  15,000 บาท  
                    

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 

 1. คุณสมบัติทั่วไป 
 1.1 เพศหญิง 
 1.2 สถานะภาพโสด 
 1.3 มีสัญชาติไทย 
 1.4 มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี และไม่เกิน  30  ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
    1.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    1.6 หากได้รับการพิจารณาเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
 

   2. คุณสมบัติต้องห้าม 
    2.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    2.2 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 มาตรา 30 (5) ดังนี้ 

2.2.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   2.2.2 วัณโรคในระยะอันตราย 
   2.2.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   2.2.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    2.3 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 
    2.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    2.5 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
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 3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

        3.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา สาธารณสุขศาสตร์ หรือ พยาบาลศาสตร์        
หากจบการศึกษาด้านวิชาชีพพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3.2 สามารถท างานตามวันและเวลาที่โรงเรียนก าหนดได้ 
  3.3 มีความสามารถเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพนักเรียนประจ าได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    3.4 สามารถพักอาศัยภายในหอพักท่ีโรงเรียนจัดให้ 
    3.5 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่พัฒนาความรู้ความสามารถ 
    3.6 มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 
    3.7 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความละเอียด 
รอบคอบ มีใจรักในงานบริการ ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น 
    3.8 ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 
 

    4. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  
  4.1 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพร่างกายและปฐมพยาบาลเบื้องให้แก่นักเรียนประจ า ครู และ
บุคลากร 
  4.2 อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลที่มาติดต่อราชการในด้านสุขภาพ 
  4.3 บริการในด้านยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
  4.4 ก ากับติดตาม อ านวยความสะดวก และแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของนักเรียนประจ า 
เมื่อมีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยได้ทันท ี
  4.5 กรณีน าส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะต้องแจ้งทางโรงเรียนและผู้ปกครองทราบโดยทันที 
  4.6 สรุปรายงานประจ าเดือนและงานอนามัยของโรงเรียน 
  4.7 บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านสุขภาพ อนามัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร 
  4.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

  5. การรับสมัคร  
 

       วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  
    รับสมัครระหว่าง วันที่ 20 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา         
๐๙.๐๐ – ๑6.๐๐ น. หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๕๙-๐๓๖๔ หรือเบอร์โทรศัพท์ 093-2465844  
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
         

  6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นเพื่อประกอบการสรรหา 

                6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
ขนาด 1 X 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

 6.2 ส าเนาแสดงวุฒิทางการศึกษา ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
จ านวน 1 ฉบับ 
                      6.3 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 

                6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  

                6.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

 6.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
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  7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และการปฏิบัติในวันเข้าสอบ 
  7.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร 
และก าหนด วันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  หรือ เว็ปไซต์  http://www.pcctrg.ac.th  
  7.2 เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและน าผลการตรวจ ATK หรือผลตรวจ RT-PCR (ผลตรวจต้องไม่เกิน 
48 ชั่วโมง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบคัดเลือก 
 

   8. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
ประเมิน ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์   
ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โดยก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

เวลา เรื่องท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
09.00 – 10.30 น. ความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 50 
10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 

 
 
 
 
    

  9. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 

      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะน าผลคะแนนรวมจากการสอบคัดเลือกมาจัดเรียงล าดับคะแนนที่ 
สูงกว่าตามล าดับ ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้จัดล าดับคะแนนจากการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
เพ่ือหาคะแนนที่สูงกว่า หากมีคะแนนเท่ากันอีกให้จัดล าดับคะแนนจากผลสอบสัมภาษณ์ ประเมินความ
เหมาะสมกับต าแหน่งเพ่ือเรียงล าดับคะแนนของผู้สอบที่มีคะแนนเท่ากัน ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันอีกให้
เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบแข่งขันจากน้อยไปหามาก  
 

  10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  หรือ เว็ปไซต์  http://www.pcctrg.ac.th โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ 
ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับและมีผลบังคับใช้ประกาศนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศ 
 

  11. สถานที่ปฏิบัติงาน  
        โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
 

   
 
 

http://www.pcctrg.ac.th/
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  12. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
  อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะ 
ไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
         

 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
 

(นางสุวณี  อึ่งวรากร) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ตรัง  


