.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จานวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่ อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน : บริการทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ : ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2. ปฏิบัติงานธุรการด้านพัสดุ ร่าง รับ ส่งหนังสือและสัญญาจ้าง พร้อมทั้งประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจรับ ผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทารายงานการประชุมเกี่ยวกับงานพัสดุ
4. ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง : 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : ระดับปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง : - ปี 4 เดือน 27 วัน (5 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน ๒๕64)
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่น
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทาง
จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.2.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัสดุ (มีหนังสือรับรอง)
2.2.3 มีมนุ ษยสั มพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง มีทักษะในการสื่อสาร และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มีนาคม
พ.ศ. 2564 ที่เว็บไซต์ https://e-par.kpru.ac.th/CEAS/ โดยระบบรับสมัครฯ จะปิดรับชาระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

๓
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หลังจากชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบู รณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ ส าเนาใบรายงานผลการศึ ก ษา (Transcript of Records) โดยต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ในกรณีผู้ส มัค รเป็น เพศชายให้แ นบหลัก ฐานการพ้น พัน ธะทางทหาร (สด. ๘
หรือ สด.๔๓) จานวน ๑ ฉบับ
3.2.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.9 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียม จานวน 1 ชุด
3.2.10 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
3.2.11 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจัดส่งเอกสาร และหลักฐานทางไปรษณีย์ แบบ
EMS มายังกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เลขที่ 69 หมู่ 1 ตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2564 โดยยึดวันประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกสรรจัดส่งเอกสาร หลักฐานมาไม่ครบถ้วนถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง สาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ทุก
หน้าของสาเนาเอกสารด้วย

๔
๓.๓ ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 2๐๐ บาท โดย
ชาระค่าธรรมเนียมได้ที่ธนาคารกรุงไทย หรือแอปกรุงไทย ซึง่ ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในวันที่
9 เมษายน พ.ศ. ๒๕64 ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หรือ www.kpru.ac.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียนและหรือปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
(๒) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
(๓) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้
ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญาและเจตคติ
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินทั้ง ๓ สมรรถนะ โดยได้คะแนน
ในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
7. วัน เวลาและสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจะทาการประเมินทั้ง ๓ สมรรถนะ ได้แก่ ประเมินสมรรถนะ
ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน , ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยจะทาการ
เลือกสรรในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕64

๕
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะทาการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2564 ตามลาดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ หรือที่ www.kpru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกาหนด
๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

