.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม
2557 นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกฯ เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
นั กวิ ช าการเงิ น และบั ญชี ประจ าหน่ ว ยบั ญชี งานการเงิ น กองกลาง ส านั ก งานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,370 บาท จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 ลักษณะต้องห้าม
2.2.1 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง
2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
2.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2.2.7 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
2.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
/2.2.10 ไม่เป็นวัณโรค...

-22.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1.นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ประจาหน่วยบัญชี งานการเงิน กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีและการเงิน
- มี ความรู้ ความสามารถในการใช้ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ วั ส ดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงานได้เป็นอย่างดี
- มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามอดทนสู ง
มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี

3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
1.นักวิชำกำรเงินและบัญชี
ประจาหน่วยบัญชี งานการเงิน กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
- ท าบั ญ ชี ตั้ ง แต่ ขั้ น ต้ น ถึ ง เก็ บ งบเดื อ น และออกรายงาน
ทางการเงิน
- ทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- เก็บเอกสารทางบัญชีเข้าระบบ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ระดับ ปริญญาตรี

จานวน 50 บาท
/6.เอกสาร...

-36. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.2 ส าเนาวุ ฒิ การศึ กษา หรื อใบรายงานผลการศึ กษา (Transcript) ที่ สถานศึ กษาออกให้
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญการ (ถ้ามี)
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ
6.8 สาเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จานวน 1 ฉบับ
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 (ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
8. วิธีกำรคัดเลือก
- นักวิชาการเงินและบัญชี ประจาหน่วยบัญชี งานการเงิน กองกลาง สานักงานอธิการบดี
สอบภาคข้อเขียน ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9. วันเวลำ และสถำนที่ทำกำรคัดเลือก
ทาการคัดเลือก ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่ง
เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
1.นักวิชำกำรเงินและบัญชี
สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประจาหน่วยบัญชี งานการเงิน กองกลาง
สถานทีส่ อบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สานักงานอธิการบดี
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
11. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2557
/12.การจ้าง...

-412. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

