.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
1. พนักงานขับรถยนต์ ประจางานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,810 บาท จานวน 1 อัตรา
2. นั กการภารโรง ประจาโครงการศูนย์ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้าเพชร)
กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชรอั ต ราค่ า จ้ า งเดื อ นละ 6,130 บาท
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 ลักษณะต้องห้ำม
2.2.1 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง
2.2.2 ไม่ เ ป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อ นไม่ ส มประกอบ เป็ น คนไร้ ความสามารถ หรื อ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
2.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2.2.7 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/2.2.8.ไม่เคย…

-22.2.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
2.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 2)
4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ครขอและยื่ น ใบสมั ค รที่ อาคารเรี ยนรวมและอ านวยการ (ตึ ก 14 )ชั้ น 3
งานการเจ้าหน้าทีแ่ ละนิติการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 12 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4

จานวน 20 บาท

ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3

จานวน 30 บาท

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.2 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา 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 (เฉพาะตาแหน่งที่ 1)
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 (ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
/8.วิธีการคัดเลือก...

-38. วิธีกำรคัดเลือก
- ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ตาแหน่งนักการภารโรง สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะทาการคัดเลือกในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์
ประจางานยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
สอบภำคปฏิบัติ
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
ณ งานยานพาหนะ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สอบสัมภำษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ งานยานพาหนะ กองกลาง ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
สอบภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
ประจ าโครงการศูนย์ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทาง ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องผู้ช่วยอธิการบดีชั้น 4
ธุ ร กิ จ (อาคารน้ าเพชร) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (ตึก 14 ) มหาวิทยาลัย
กาแพงเพชร จานวน 1 อัตรา
ราชภัฏกาแพงเพชร
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และแต่ละภาครวมกันแล้วต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
11. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เอกสำรหมำยเลข 1
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ฉบับประกำศ ณ วันที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2557
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง
1. ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์
ประจางานยานพาหนะ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- มีประสบการณ์การขับรถยนต์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และต่างจังหวัด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานในการดูแล รักษารถยนต์
- มีประสบการณ์การขับรถยนต์บัส จะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ

2. ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
ประจาโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
ธุรกิจ (อาคารน้าเพชร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

- จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- พูดอ่านเขียน ภาษาไทยได้อย่างชัดเจน
- มีประสบการณ์การทางานแม่บ้านของโรงแรม จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสำรหมำยเลข 2
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์
- ขับรถไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด
ประจ างานยานพาหนะ กองกลาง ส านั ก งาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลทาความสะอาด บารุงรักษารถที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ ให้
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
- ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
ประจาโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(อาคารน้าเพชร) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

