ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
..........................................................................
ด้ว ยโรงเรีย นอนุบ าลอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี สั งกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลใน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
1.2 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์
3. งานสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา
4. งานการประชุม
5. งานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน
6. งานติดต่อประสานงาน
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 7,360 บาท
1.6 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
2. คุณสมบัติสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่เกิน 35 ปี
(3) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และ
ภารกิจของโรงเรียนอย่างแท้จริง
(4) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจาเต็มเวลา และนอกเวลาทาการตามที่ได้รับมอบหมาย ได้
(5) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทางาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย
(6) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทางานและ เงื่อนไขต่าง ๆ
ตามที่โรงเรียนกาหนด

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, MS Excel และการ สืบค้น
ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- หากมีประสบการณ์ทางานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วัน เวลา การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่ นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ตึกบริหารอาคารสานักงานโรงเรียน
อนุบาลอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2561
เวลา 09.00–16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ทงี่ านบุคลากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
โทร. 045-254301 ต่อ 608
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสาคัญสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้ ารั บ การคั ดเลื อ กจะต้องรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัค ร พร้ อมทั้งยื่ น หลั ก ฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผู้ ส มัค ร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล อุ บ ล ร า ช ธ า นี จ ะ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ ก า ร ส อ บ คั ด เ ลื อ ก
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และทางเว็บไซต์ www.anubanubon.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโดยการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องบุคลากร อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
1.1. สอบปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์และโต้ตอบหนังสือราชการ
1.2. สอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถสามารถ ประสบการณ์ทางาน ความเหมาะสมและ
บุคลิกภาพ
6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จะประกาศผลการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลาดับ ภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และทาง www.anubanubon.ac.th
7. เงื่อนไขในการจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,360 บาท โดยการจ้างไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ด้ว ยโรงเรี ย นอนุ บ าลอุ บ ลราชธานี อ าเภอเมือ ง จั ง หวัด อุ บลราชธานี สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึ กษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑

ได้ป ระกาศรับสมัครบุ คคลเพื่อคัดเลื อกเป็นลู ก จ้างชั่ ว คราว

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน ๑ อัตรา ซึ่งจะทาการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องบุคลากร อาคาร ๔ ชั้น ๒ เพื่อให้การสอบดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
ดังนี้
๑. กรรมการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
๑. นายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสุกรี คาหลอม
รองนายกสมาคมผู้ปกครองฯ กรรมการ
๓. นายศุภโชค วีระกุล
กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ กรรมการ
๔. นางสุมลมาลย์ เอติรัตนะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวมยุรี อังคุระษี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ผู้สมัครคัดเลือกฯ ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และรวบรวมสรุปผลคะแนน
๒. คณะกรรมการเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
๑. นางสาวธัญญ์รวี กิตติมาจิรโรจน์
เจ้าหน้าทีง่ านบุคลากร
มีหน้าที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เรียกชื่อและจัดผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
สั่ง ณ วันพุธที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเอกสิทธิ์ จุลโคตร)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

