
 

ประกาศโรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเปนลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน 

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

ดวย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   ประสงคจะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว 

ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน จํานวน 1 อัตรา  ดังน้ันอาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เร่ือง แนวทางการสรรหา

และบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  เร่ือง 

หลักเกณฑและวธิกีารปฏบิัติลูกจางช่ัวคราว  และที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มนีาคม 2546 เร่ือง หลักเกณฑ

และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางลูกจางช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ  จึงประกาศรับสมัครลูกจางช่ัวคราว 

ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน ดังน้ี 

1. ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง  

1.1   ช่ือตําแหนง เจาหนาที่สํานักงาน  จํานวน 1 อัตรา  

1.2   ปฏบิัติหนาที่  กลุมบริหารวชิาการ 

1.3   อัตราคาตอบแทนเดือนละ  9,500  บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)  

1.4   ระยะเวลาจาง ใหเปนไปตามสัญญาจาง   

2. คุณสมบัตขิองผูมสีทิธ์ิเขารับการคัดเลอืก มดีังนี้  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

(1)  มสัีญชาติไทย  

(2)  มอีายุ 23 – 35 ป   

(3)  เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

(4)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  

(5)  ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรค 

ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.  

(6)  ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมอืงหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

(7)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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(8)  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 

(9)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวสิาหกจิ องคการ 

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 

2.2 คุณสมบติัเฉพาะ  

(1)  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 

(2)  มคีวามรูความสามารถใชคอมพิวเตอร ในโปรแกรม Microsoft Office 

(3)  ถามปีระสบการณการทํางานจะพิจารณาเปนพิเศษ 

(4)  มคีวามซือ่สัตยสุจริต ขยัน อดทน มคีวามเสียสละ สามารถทํางานเกนิเวลาที่กําหนด  

     และมคีวามเหมาะสมกับการปฏบิัติงานในตําแหนงเจาหนาที่สํานักงานกลุมบริหาร 

     วชิาการ  

  2.3 ความรับผดิชอบของผูรับจาง 

(1)   ผูรับจางตองเปนผูมคีวามรู ความสามารถหรือมปีระสบการณในการปฏบิติังาน

เปนอยางดี 

(2)  หากผูรับจางไมสามารถปฏบิัติงานได ผูรับจางตองจัดใหมผีูทํางานแทนตาม            

ความเหมาะสมดวยคาใชจายของผูรับจางทัง้ส้ิน โดยผูทํางานตองไดรับความยินยอม

จากผูวาจางหรือผูแทนของผูวาจางกอน การกระทําใดๆ ของผูทํางานแทนผูรับจาง

ดังกลาวใหถอืเสมอืนหน่ึงวาเปนการกระทําของผูรับจางทุกประการ และผูรับจางตอง

รับผดิชอบดวยตนเองในความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากการกระทําของผูทํางานแทน 

(3)  ผูรับจางตองรับผดิชอบตอการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใชพัสดุและ

อุปกรณตางๆ ของทางราชการ อยางไมถูกตอง จงใจ หรือประมาทเลินเลอและ

เมื่อเกดิความเสียหายผูรับจางไมยอมแกไขใหลุลวงภายในระยะเวลาอันควร               

จนเปนเหตุใหผูวาจาง ตองดําเนินการเอง ผูวาจางมสิีทธเิรียกคาใชจายที่เกดิขึ้น

จากผูรับจางไดตามที่เปนจริง  

3. การรับสมัคร  

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครใหผูประสงคจะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  

ณ หองงานบุคคล โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย ต้ังแตวันที่ 28 เมษายน 2564  ถงึวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

เวลา  08.00 – 16.30 น.  (เวนวันหยุดราชการ)   

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 

 (1)  รูปถาย หนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว    

(ถายไมเกนิ 3 เดือน) จํานวน 1 รูป  

(2)  สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผูมอีํานาจอนุมัติการสําเร็จ 

การศึกษาแลว จํานวน 1 ชุด 



3 

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

(4)  ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไวไมเกนิ 1 เดือน ซึ่งแสดงวา 

ไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549  

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

ที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมคัรไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ  

เอกสารฉบับสําเนาใหผูสมัครเขยีนคํารับรอง และลงช่ือกํากับทุกฉบับ 

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผูสมัครจะตองรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปน 

ผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอยีดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทัง้ย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผล          

ทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ                    

การคัดเลือกคร้ังน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ันและจะเรียกรองสิทธปิระโยชนใด ๆ จากโรงเรียนอยุธยาวทิยาลัยมไิด  

4. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลอืกและกําหนด วัน เวลา สถานที ่ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกลูกจาง

ช่ัวคราว ตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   และทาง

เว็บไซต www.ayw.ac.th  

5. หลักเกณฑและวธีิการดําเนินการคัดเลอืก 

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก  5  คน ประกอบดวย ผูบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  

และคณะครูในกลุมบริหารวชิาการที่ไดรับการแตงต้ัง  โรงเรียนอยุธยาวทิยาลัย  จะดําเนินการคัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณและสอบภาคปฏบิัติ  ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00  น. ณ  หองประชุมแวว 

กตสาโร  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังน้ี 

วัน เวลา วชิาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

09.00 น.   

10.00 น.   

 

- สอบสัมภาษณ 

- สอบปฏบิัติ 

 

50 

50 

 

คะแนนรวม 100  

6. เกณฑการตัดสนิ  

ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบไมนอยกวารอยละ 60  
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