.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
---------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคล
เข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวดังนี้ คือ
๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
ตาแหน่ งเจ้าหน้ าที่บ ริห ารงานทั่วไป สั งกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,010 บาท จานวน ๑
อัตรา
๒. คุณสมบัติ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๒ ลักษณะต้องห้ำม
๒.๒.๑ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง
๒.๒.๒ ไม่ เป็ นคนวิ กลจริ ตหรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
๒.๒.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๒.๔ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๒.๕ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๒.๗ ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/๒.๒.๘ ไม่เคย…

-2๒.๒.๘ ไม่ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอืน่
๒.๒.๙ ไม่ เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒.๑๐ ไม่ เป็ น วั ณ โรคในระยะสุ ด ท้ า ย โรคติ ด ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ โรคพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบัญชี

4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏกาแพงเพชร ตั้ งแต่ วันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ ๓
กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในเวลาราชการ
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ ๕๐ บาท โดยชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
งานการเงิน ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอานวยการ ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
6.๑ ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.๒ สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
6.๓ หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญการ (ถ้ามี)
6.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
6.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
6.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
6.๗ สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. ๙) สาหรับเพศชาย จานวน ๑ ฉบับ
/๗. ประกาศ..

-๓7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62 (ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
8. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการทดสอบภาคข้อเขียนและหรือภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง จะทำกำรคัดเลือกในวันที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62 ดังนี้
ตำแหน่ง
สถำนที่สอบ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
สอบควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์)
สังกัดกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ตั้งแต่เวลำ 1๐.๐0 น. เป็นต้นไป
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
ราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวน ๑ อัตรา
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และ
๑0. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับที่
และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้ ๖ เดือน ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนี้อีกบัญชีคัดเลือกได้
ครั้งนี้ก็เป็นอันยกเลิกไป
๑1. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕62
๑2. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ ๑ และจะเริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฏำคม
พ.ศ. ๒๕62
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

