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ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลกูจางชั่วคราว ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

------------------------------------------------- 
 ดวยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 1  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื ่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราว 
ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามหนังสือคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  และหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหาลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  
2560  จึงประกาศร ับสมัครบุคคลเพื ่อเล ือกสรรเป นล ูกจางช ั ่วคราว  ตำแหนง เจ าหนาที ่ธ ุรการ              
จำนวน  1  อัตรา  โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ 
 

1. ตำแหนงท่ีรับสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนลกูจางชั่วคราว 
  ๑.1  เจาหนาท่ีธุรการ โครงการ IEC  จำนวน  1  อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
๑)  มีสัญชาติไทย 
๒)  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา ทุกสาขาวิชาเอก 
3)  อายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 
4)  สุขภาพรางกายแข็งแรง 
5)  มีความมุงม่ัน เสียสละ อดทนในการทำงาน 
6)  มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ทำงานดวยความรอบคอบ 
7)  มีความซ่ือสัตย สุจริต มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
8)  ถามีประสบการณการทำงานจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 

 
 3.  เง่ือนไขการจาง 

  3.1  เง่ือนไขการรับสมัคร 
   ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวาเปนผูมีคุณสมับัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศสมัครจริงและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครในกรณี
ใด ๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการ
รับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูสมัครนั้น จะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 
 
  3.2 อัตราคาจาง 
   อัตราจางตอเดือน  เดือนละ  9,000  บาท 
 

 4.  ประกาศรับสมัคร ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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5.  การรับสมัคร 
  5.1  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
        ผูประสงคสมัครตามประกาศดังกลาว ขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ีฝายบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตั ้งแต วันท่ี 6 มิถ ุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที ่ 12 มิถ ุนายน           
พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) หรือติดตอสอบถาม 044-251382, 
044-242208 (ตอฝายบริหารงานบุคคล) 
 
  5.2  หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร (กรุณาเตรียมเอกสารใหครบถวนกอนสมัครงาน) 
   1)  วุฒิบัตร ฉบับจริงพรอมสำเนา    จำนวน ๑ ฉบับ 
   2)  บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
   3)  ทะเบียนบานฉบับ จริงพรอมสำเนา   จำนวน ๑ ฉบับ 
   4)  บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
   5)  ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรฐั ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน ฉบับจริง 
          จำนวน ๑ ฉบับ 
   6)  รูปถายปจจุบันหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 
โดยถายไวไมเกิน 6 เดือน        จำนวน 3 รูป 
 
   7)  หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริงพรอมสำเนา 
          จำนวน ๑ ฉบับ 
  ท้ังนี้ใหรับรองสำเนาถูกตองของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
 

6.  วันเวลาสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิการเขารับการประเมินสมรรถนะ
ภายใน วันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสมีา 
หรือท่ี https://www.anubannm.ac.th/ 
 
 7.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการทดสอบการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 50 
คะแนน) และความเหมาะสมก ับตำแหน  ง โดยการสอบส ัมภาษณ   (คะแนนเต ็ม 50 คะแนน)                     
ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา                  
จ.นครราชสีมา  
 
 8.  กำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก 

วัน / เดือน / ป / เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 น. -11.30 น. 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

 

 
ทดสอบการปฏิบัติงาน 
สอบสัมภาษณ 

 
50 
50 

รวม 100 
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9.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนรวมทุกภาคไมต่ำกวารอยละ 60 โดย
จะจัดลำดับท่ีเรียงจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนน ทดสอบ
การปฏิบัติงานมากกวา อยูในลำดับที่ดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีกใหผูสอบไดคะแนน สอบสัมภาษณมากกวา 
อยูในลำดับท่ีดีกวา ถาคะแนนยังเทากันอีก ใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครสอบกอนเปนผูท่ีอยูในอันดับ
ท่ีดีกวา 
 

10.  การประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 
  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จะประกาศรายชื ่อผู ผานการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับ
คะแนนสอบจากมากไปนอย ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบล
ในเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือท่ี https://www.anubannm.ac.th/ 
 
 11.  การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 
  โรงเรียนจะดำเนินการผูผานการเลือกสรรตามประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนลูกจาง
ชั่วคราว ตำแหนง พนักงานบริการ โดยเลือกลำดับที่ 1 ในแตละวิชาเอก มาทำสัญญาจาง ณ โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา ในวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เม่ือทำสัญญาจางตามประกาศรายชื่อครบแลว บัญชีเปนอัน
ยกเลิก 
 
 13.  การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
  ผูผานการเลือกสรรลำดับที่ 1 ในแตละวิชาเอกจะตองมาทำสัญญาจาง ณ โรงเรียนอนุบาล
นครราชสีมา ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากไมมารายงานตัวตามกำหนดถือวาสละสิทธิ์ โรงเรียนจะ
เรียกผูสอบในลำดับตอไป 
 
                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

                                                       (นายเกษม  มารครบุรี) 
                                             ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
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ปฏิทินการเลือกสรรลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน / เดือน / ป 
หมาย
เหต ุ

1 ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
ถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2565 

 

2 รับสมัคร วันท่ี 6 - 12 มิถุนายน 2565  
3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร วันท่ี 13 มิถุนายน 2565  
4 สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2565  
5 ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร วันท่ี 15 มิถุนายน 2565  
6 รายงานตัวและทำสัญญาจางท่ีโรงเรียนอนุบาล

นครราชสีมา 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

 

 
การดำเนินการตามมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคมการแพรระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว  ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
................................................................... 

 
1. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยทุกคน (เตรียมมาเอง) 
2. ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองเขารับการคัดกรอง ณ จุดรับสมัครท่ีจัดเตรียมให กอยเขายื่นใบสมัคร 
    และกอนเขาหองสอบ 
3. ผูสมัครตองนั่งตามท่ีนั่งท่ีทางสนามรับสมัครกำหนดให 
 

................................................................... 
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หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
(แนบทายประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 

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

หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะลูกจางช่ัวคราว ตำแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 
 ภาค ก ความรูความสมารถท่ัวไปและความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง 
 (สอบขอเขียนปรนัย 50 คะแนน) 
 1. ทดสอบการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหนง 
 ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ 50 คะแนน) 
 1. ประวัติสวนตัวและการศึกษา 
 2. บุคลิกภาพ ทวงทีวาจาการมีปฏิภาณไหวพริบ 
 3. วุฒิภาวะทางอารมณ 
 4. ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ 
 5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค เจตคติและอุดมการณ 
 

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