ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวดังนี้ คือ
๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
ตาแหน่งนักการภารโรง ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,130 บาท จานวน 1 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 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ 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 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
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ของรัฐ
๒.๒.๑๐ ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

4. ภำระงำนที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งนักกำรภำรโรง ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. ทาความสะอาดอาคารสถานที่,ห้องพักรวมถึงบริเวรโดยรอบ และทรัพย์สินของทางราชการ
2. เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดนาไปทิ้งที่ที่จัดเตรียมไว้ และทาความสะอาดถังขยะ
3. ทาความสะอาด ตู้ และชั้นวางของให้ทั่ว และให้เก็บสิ่งของเข้าที่
4. ทาความสะอาดห้องน้า
5. ดูแลอาหารว่างและความเรียบร้อยในการประชุม/อบรม
6. ดูแลความเรียบร้อย ตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะขอสมัครและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 3 อาคารเรียน
และอานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ถึง
วันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ และเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
6. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐ บาท โดยชาระค่าธรรมเนียมได้ที่งานการเงิน
ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอานวยการ ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

/7. เอกสารและหลักฐาน…

-3–
7. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
7.๑ ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
7.๒ สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
7.๓ หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญการ (ถ้ามี)
7.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
7.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
7.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
8. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64 (ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
9. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการทดสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ในวันที่ 10
มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64
ตำแหน่ง
ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวน 1 อัตรา

สถำนทีส่ อบ
สอบภำคปฏิบัติและสอบภำค ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
(สัมภำษณ์)
ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และแต่ละภาครวมกันแล้วต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑1. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับที่
และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้ ๖ เดือน ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนี้อีกบัญชีคัดเลือกได้ครั้งนี้
ก็เป็นอันยกเลิกไป
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๑2. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕64
๑3. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ ๑ และจะเริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕64
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
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