ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
ตาแหน่ งพนั กงานปฏิ บั ติ การ ประจากลุ่ มงานอาคารสถานที่ กองกลาง ส านั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,740 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 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุ ดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.3.1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
2.3.2 มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานด้ า นที่ เกี่ ย วกั บ ช่ า งก่ อ สร้ า ง ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งกลโรงงาน
อย่างน้อย 1 ปี (มีหนังสือรับรอง)
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3.1 ดูแลงานซ่อมบารุงอาคารสถานที่ ดังนี้
3.1.1 สารวจ ตรวจสอบ ความเสียหายของอาคารสถานที่
3.1.2 ประเมินวิธีการซ่อมบารุงอาคารสถานที่ และประเมินการใช้วัสดุเพื่อดาเนินงานซ่อม
บารุงอาคารสถานที่
3.2 ดูแลงานซ่อมบารุงงานประปาและระบบบาบัดน้าเสีย ดังนี้
3.2.1 สารวจ ตรวจสอบ ระบบการผลิตน้าประปาและระบบบาบัดน้าเสีย
3.2.2 ประเมินวิธีการซ่อมบารุง และประเมินการใช้วัสดุเพื่อดาเนินงานซ่อมบารุง
3.2.3 วางแผนการดาเนินงานซ่อมบารุงระบบการผลิตน้าประปาและระบบบาบัดน้าสีย
3.3 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอสมัครและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 3 อาคารเรียน
และอานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มีนำคม 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
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
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-36.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th
8. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการสอบภาคข้อเขียน, สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2564 ดังนี้
ตำแหน่ง
พนักงำนปฏิบัติกำร
ประจากลุ่มงานอาคารสถานที่
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้ องประชุมกลุ่มงานอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานไม้, งานประปา, งานไฟฟ้า
2. สอบปฏิบัติ
ตั้ งแต่ เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้ องประชุ มกลุ่ มงานอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ดังนี้
- ทดสอบงานซ่อมประตู และระบบน้้าประปา
3. สอบสัมภำษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนและอานวยการ (อาคาร 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
และแต่ละภาครวมกันแล้วต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
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-410. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
11. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน
พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

