
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน 

........................................................ 

ดวย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3   มคีวามประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงเจาหนาที่

สํานักงาน จํานวน 1 อัตรา  อาศัยตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวนที่สุด            

ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เร่ืองแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงาน

ราชการและลูกจาง ช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   ตามหนังสือ

กระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติลูกจาง

ช่ัวคราว  และที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจาง

ลูกจางช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน ดังน้ี 

1. ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง  

1.1   ช่ือตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน  

1.2   ปฏบิัติหนาที่ กลุมบริหารงานบุคคลและกจิการนักเรียน (หองงานบุคคล) 1 ตําแหนง 

1.3   คาตอบแทน รับเงนิคาจาง  9,500  บาทตอเดือน  

1.4   ระยะเวลาจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง   

2. คุณสมบัตทิัว่ไป และคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมสีทิธิสมัครเขารับการคัดเลอืก  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

(1)  มสัีญชาติไทย  

(2)  มอีายุไมตํ่ากวาย่ีสิบป บริบูรณ  

(3)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิ่น  

(5)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค 

ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

(6)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

(7)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 



(8)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 

(9)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวสิาหกจิ องคการ 

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

2.2 คุณสมบติัเฉพาะ  

(1)  มีวุฒิการศึกษาขัน้ตํ่า ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง(ปวส.) ทุกสาขา  

(2)  มคีวามสามารถเหมาะสมกับการปฏบิัติงานในตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน  

3. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  

ณ หองงานบุคคล โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย ต้ังแตวันที่  13 - 22  พฤษภาคม  2562  ในวันเวลา ราชการ  

3.2 หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร  

(1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 X 1.5 น้ิว ที่ถาย    

ไมเกนิ 6 เดือน จํานวน 1 รูป  

(2)  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง และสําเนาระเบยีน 

แสดงผลการเรียน (ตองไดรับอนุมัติจบหลักสูตรกอนวนัที่เปดรับสมัครวนัสุดทาย)  

อยางละ 1 ชุด  

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

(4)  ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกนิ 15 วัน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม  

กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549  

(5)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ในกรณี 

ที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมคัรไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ ถาเปนชายตอง 

มหีลักฐานการผานการเกณฑทหาร  

เอกสารฉบับสําเนาใหผูสมคัรเขยีนคํารับรอง และลงช่ือกํากับทุกฉบับ 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูสมัครจะตองรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 

ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอยีดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทัง้ย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกดิจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทํา

ใหผูสมัครไมมสิีทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรร

คร้ังน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ันและจะเรียกรองสิทธิประโยชนใด ๆ จากโรงเรียนอยุธยาวทิยาลัยมไิด  

4. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลอืกและกําหนด วัน เวลา สถานที ่ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกลูกจาง

ช่ัวคราว ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน ในวันที่  24  พฤษภาคม  2562   ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   และ

ทางเว็บไซต www.ayw.ac.th  

 



5. หลักเกณฑและวธีิการดําเนินการสอบคดัเลอืก 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  5  คน ประกอบดวย ผูบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  

และคณะครูในกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนที่ไดรับการแตงต้ัง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย          

จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2562  ต้ังแต

เวลา 09.00 น.  ณ  หองงานบุคคล  อาคารสิริมงคลานันท  โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย   

6. เกณฑการตัดสนิ  

ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบไมนอยกวารอยละ 60  

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชรีายชื่อผูผานการสรรหาและเลอืกสรร  

                   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรภายใน วันที่ 30 พฤษภาคม  

2562 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะขึ้นบัญชีรวมผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ รายช่ือดังกลาวเปนอัน

ยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อส้ินปงบประมาณ 2562  นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่

มลัีกษณะเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณ ี 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลอืกสรร  

           8.1 จะทําสัญญาจางผูที่ไดรับการคัดเลือก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยกําหนดระยะเวลา

การจาง  ต้ังแตวันที่  3  มถุินายน  2562  ถึงวันที่  30  เมษายน  2563  โดยใชประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชี   

ผูผานการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย เปนหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจาง จึงเปนหนาที่ของผูที่ไดรับ

การคัดเลือกที่จะตองทราบประกาศการขึ้นบัญชี  

  8.2  กรณีที่ตรวจสอบพบวาเปนผู ขาดคุณสมบัติตามที่ กําหนดในประกาศรับสมัคร              

จะไมพิจารณาจัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมเีงื่อนไขใดๆทัง้ส้ิน 

         อน่ึง  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน ถอืเปนการจางอัตราจางรายเดือน จะไมมีขอผูกพันที่จะนําไปสู

การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ขาราชการ หากผูใดจะบรรจุเปน

พนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธกีารและ

เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลางกําหนด 

 

ประกาศ ณ วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 

  

 

(นายวรากร  ร่ืนกมล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย 


