ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
ต าแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารงานทั่ วไป ประจ ากลุ่ มงานไฟฟ้ าและอนุ รั กษ์ พลั งงาน กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,010 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 เป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อจิ ต ฟั่ น เฟื อนไม่ ส มประกอบ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ 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 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
2.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
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2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.3.1 วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
2.3.2 ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร และผ่านการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรง (มีหนังสือรับรอง)
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3.1 งานบริ การด้ านไฟฟ้ า ภายในอาคารและภายนอกอาคารมหาวิ ทยาลั ยฯ เช่ น การติ ดตั้ง ประกอบ
ดัดแปลง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
3.1.1 ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
3.1.2 ติดตั้งพัดลม ,ตรวจสอบ, ซ่อมพัดลม
3.1.3 ติดตัง้ -เดินสายระบบจาหน่ายไฟฟ้าภายในอาคารและนอกอาคาร
3.1.4 ติดตั้งระบบจาหน่ายไฟฟ้าและแสงสว่างชั่วคราวในงานต่าง ๆ
3.1.5 จดหน่วยมิเตอร์ตามร้านค้า งานก่อสร้างและบ้านพัก
3.1.6 ตรวจสอบและบารุงรักษาระบบจาหน่ายไฟฟ้า
3.1.7 ตรวจสอบและบารุงรักษาแผงจ่ายไฟฟ้า
3.1.9 ตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
3.2 ตรวจซ่อม Control ปั๊มน้างานด้านอนุรักษ์พลังงาน ตรวจวัดและจดมิเตอร์บันทึกข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าของแต่ละอาคารบ้านพัก ร้านค้าและงานก่อสร้าง
3.3 งานควบคุมเครื่องเสียง
3.3.1 ควบคุมเครื่องเสียงตามห้องประชุม ตามใบขอรับเข้าบริการ
3.3.2 ติดตั้งและตรวจซ่อมเครื่องเสียงตามห้องเรียน
3.3.3 บริการขับรถออกประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่าง ๆ
3.3.4 ตรวจเช็คและบารุงรักษาระบบเสียงตามสายทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3.3.5 ตรวจซ่อมระบบเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย
3.4 งานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น
3.4.1 ตรวจซ่อม เครื่องปรับอากาศตามใบขอรับบริการ
3.4.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามใบบันทึกขอ
3.4.3 คานวณพื้นที่หาขนาดเครื่องปรับอากาศ
3.4.4 ออกแบบพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
3.4.5 ตรวจสอบซ่อมตู้น้าเย็น ตามใบขอใช้บริการ
3.4.6 ตรวจเช็คและบารุงรักษาตู้น้าเย็น
3.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอสมัครและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 3 อาคารเรียน
และอานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ และเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 50 บาท ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืน
ให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.2 ส าเนาวุ ฒิ การศึ กษา หรือใบรายงานผลการศึ กษา (Transcript) ที่ ส ถานศึ กษาออกให้
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญการ จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6.4 หนังสือรับรอง จานวน 1 ฉบับ
6.5
6.6
6.7
6.8

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ

7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th
8. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการสอบภาคข้อเขียน ,สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ประจากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบ ตัดแปลง
ปรับปรุงบารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ
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ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (ต่อ)

เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
2. สอบปฏิบัติ
ตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์
ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
- ทดสอบการติดตั้งระบบแสงสว่าง
3. สอบสัมภำษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ (อาคาร 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
และแต่ละภาครวมกันแล้วต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
11. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

