
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 

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

ด้วย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3   ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จ านวน 1 อัตรา  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร

อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2560  ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการปฏิบัติลูกจ้างช่ัวคราว  และที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ  จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง

เจ้าหนา้ที่โสตทัศนศึกษา ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  

1.1   ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าทีโ่สตทัศนศึกษา จ านวน 1 อัตรา  

1.2   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,500  บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

1.3   ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจา้ง   

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังน้ี  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

(1)  มีสัญชาติไทย  

(2)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบป ีบริบูรณ์  

(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรง 

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

(4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น  

(5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรค 

ตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

(6)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 

(7)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(8)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแตเ่ป็นโทษ 

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 



2 

(9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ 

มหาชน หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ  

(1)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรอืเทียบเท่า 

(2)  มีความรูค้วามสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอได้ 

(3)  มีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ในงานอาชีพ 

(4)  ถ้ามีประสบการณ์การท างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  2.3 ความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง 

(1)   ผูร้ับจ้างต้องเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถหรอืมีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน

เป็นอย่างดี 

(2)  หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ผูร้ับจ้างตอ้งจัดให้มผีูท้ างานแทนตาม            

ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จา่ยของผูร้ับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้ท างานต้องได้รับความยินยอม

จากผู้ว่าจ้างหรอืผู้แทนของผูว้่าจ้างก่อน การกระท าใดๆ ของผู้ท างานแทนผู้รับจ้าง

ดังกล่าวใหถ้ือเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระท าของผูร้ับจ้างทุกประการ และผูร้ับจ้างต้อง

รับผิดชอบด้วยตนเองในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้ท างานแทน 

(3)  ผูร้ับจ้างตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใชพ้ัสดุและ

อุปกรณ์ต่างๆ ของทางราชการ อย่างไม่ถูกต้อง จงใจ หรอืประมาทเลินเล่อและ

เมื่อเกิดความเสียหายผู้รับจ้างไม่ยอมแก้ไขใหลุ้ล่วงภายในระยะเวลาอันควร               

จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้าง ต้องด าเนนิการเอง ผูว้่าจา้งมีสทิธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้

จากผู้รับจ้างได้ตามที่เป็นจริง  

3. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ ห้องงานบุคคล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตั้งแต่วันท่ี  28 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่  9 พฤศจกิายน 2563   

เวลา  08.00 – 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ   

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

 (1)  รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิว้    

(ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) จ านวน 1 รูป  

(2)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสอืรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอ านาจอนุมัตกิารส าเร็จ 

การศกึษาแล้ว และส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ชุด 

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  

(4)  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่า 

ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  

 



3 

(5)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน่ ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี 

ที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ถ้าเป็นชายต้อง 

มีหลักฐานการผ่านการเกณฑท์หาร  

เอกสารฉบับส าเนาให้ผูส้มัครเขียนค ารับรอง และลงชื่อก ากับทุกฉบับ 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูส้มัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผล          

ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ                    

การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้นและจะเรียกร้องสทิธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรยีนอยุธยาวิทยาลัยมิได้  

4. การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพือ่คดัเลือกและก าหนด วัน เวลา สถานที่  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกลูกจ้าง

ช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าหนา้ทีโ่สตทัศนศึกษา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   และ

ทางเว็บไซต ์www.ayw.ac.th  

5. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก 

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  5  คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  

และคณะครูในกลุ่มบริหารวิชาการที่ได้รับการแตง่ตัง้  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ  ในวันท่ี 13 พฤศจกิายน 2563  ตั้งแตเ่วลา 13.00  น.เป็นต้นไป   

ณ  หอ้งวิวัฒน์ชาญอนันตชัย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี ้

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2563 

13.00 น.   

14.00 น.  เป็นต้นไป 

 

- สอบสัมภาษณ์ 

- สอบปฏิบัติ 

 

50 

50 

 

คะแนนรวม 100  

6. เกณฑ์การตัดสิน  

ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60  
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7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

                   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2563  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ รายชื่อดังกล่าวเป็น     

อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร          

ในต าแหน่งที่มลีักษณะเดียวกันนี้ใหมแ่ล้วแต่กรณี  

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  

           8.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดระยะเวลา

การจา้ง  ตั้งแตว่ันที ่1 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือก ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้างจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึน้บัญชี  

  8.2  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร              

จะไม่พิจารณาจัดจา้งหรอืยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

         อนึ่ง  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะ

น าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุ

เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนนิการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 

 

ประกาศ ณ วันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

  

 

 

 (นายสุชีพ  บุญวงษ์) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 


