.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 9 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
- นักการภารโรง ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 3 และชั้น 6-7 สังกัดกองกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,130 บาท จานวน 2 อัตรา
นักการภารโรง ประจาหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1 สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,130 บาท จานวน 1 อัตรา
นักการภารโรง ประจาโรงอาหาร สังกัดกองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 6,130 บาท จานวน 1 อัตรา
นั กการภารโรง ประจ าส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,130 บาท จานวน 1 อัตรา
นั ก การภารโรง ประจ าคณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,130 บาท จานวน 1 อัตรา
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ประจ ากองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,370 บาท จานวน 1 อัตรา
เจ้ าหน้ าที่ บริ หารงานทั่วไป ประจากองพัฒนานักศึ กษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,370 บาท จานวน 2 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
/2.2.2ไม่เป็น...

-22.2.2 ไม่ เ ป็ น คนวิ ก ลจริ ต หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อ นไม่ ส มประกอบ เป็ น คนไร้ ความสามารถ 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
2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1)
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 2)
4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ระดับ ป. 4
ระดับ ปริญญาตรี

จานวน 20 บาท
จานวน 50 บาท

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.2 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญการ (ถ้ามี)
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
/6.7สาเนา...

-36.7 ส าเนาใบผ่ านการคัดเลื อกการเกณฑ์ท หาร (สด. 9) ส าหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบั บ
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์เข้ารับการคัดเลื อก ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 (ผู้ สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
8. วิธีกำรคัดเลือก
- ตาแหน่งนักการภารโรงจะทาการทดสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
ต าแหน่ งวิ ช าการศึ กษา และเจ้ าหน้ า ที่ บริ ห ารงานทั่ ว ไป ทดสอบภาคข้ อเขี ย นภาคปฏิ บั ติ
และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะทาการคัดเลือกในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ดังนี้
ตำแหน่ง
เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
1. ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- ประจำอำคำรเรียนรวมและอำนวยกำร ชั้น 3 ณ งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และชั้น 6-7
สอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
- ประจำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1
ณ งานธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ประจำโรงอำหำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ราชภัฏกาแพงเพชร
สอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
3.ตำแหน่งนักกำรภำรโรง
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ราชภัฏกาแพงเพชร
สอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4.ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ
ประจำกองพัฒนำนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สอบภำคปฏิบัติและสัมภำษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

5.ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ประจำกองพัฒนำนักศึกษำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-4สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สอบภำคปฏิบัติและสัมภำษณ์
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และแต่ละภาครวมกันแล้วต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
11. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556
12. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 19 ตุลาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เอกสำรหมำยเลข 1
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ำทำงำนเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ฉบับประกำศ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1.นักการภารโรง
- ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 3
- ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการชั้น 6 - 7
- ประจาโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-

เพศหญิงเท่านั้น
มีประสบการณ์ในการทางาน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีประสบการณ์ในการทางาน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีจิตรบริการ

2. นักการภารโรง
- ประจาหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-

เพศชายเท่านั้น
มีประสบการณ์ในการทางาน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีประสบการณ์ในการทางาน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีจิตรบริการ

3. นักการภารโรง
- ประจาสานักวิทยบริการและเทคโยโลยี
สารสนเทศ
- ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-

เพศหญิงเท่านั้น
จบการศึกษาระดับ ป.4 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการทางาน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีประสบการณ์ในการทางาน
มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีจิตรบริการ

เอกสำรหมำยเลข 1
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง
4.ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประจากองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

5.ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจากองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

คุณสมบัติ
- เพศชายเท่านั้น
- ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการพัฒนานักศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

- เพศชายหรือหญิง
- ปริ ญ ญาตรี สาขานิ ติ ศ าสตร์ สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์
สาขานิ เทศศาสตร์ สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ สาขาภาษาจี น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เอกสำรหมำยเลข 2
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
1.นักการภารโรง
- ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 3
- ประจาอาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 6 - 7
- ประจาโรงอาหาร
- ประจาหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
- ทาความสะอาด บริเวณอาคารที่รับผิดชอบ
- หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

2. นักการภารโรง
- ประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- ทาความสะอาดอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ
- ห่อปกพลาสติก/ติดบาร์โค๊ด
- คัดแยกหนังสือและจัดชั้น
- ดูแลอาหารว่างและความเรียบร้อยในการประชุม/อบรม
- หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

3. นักการภารโรง
- ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- ทาความสะอาด บริเวณอาคารที่รับผิดชอบ
- หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

เอกสำรหมำยเลข 2
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ(ต่อ)
4.ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประจากองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
- ส่ งเสริม สนับสนุนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาด้านกีฬา
และนันทนาการ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ ความสามารถในงานธุรการ และงานสารบรรณ การ
ประกันคุณภาพ
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ นในมหาวิท ยาลั ย กฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ยบบริห าร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความระเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และใช้งานได้อย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่
- หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถทางด้านการจัดแข่งกีฬา

5.ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประจากองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

- ดาเนินการงานด้านเงินทุนการศึกษา และทุนอื่นๆ รวมถึงการ
ติดตามผู้ขอรับทุน
- ประสานงานและดาเนินงานเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา และ
เรื่องการขอผ่อนผันราชการทหารกองประจาการได้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรื อ นในมหาวิท ยาลั ย กฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ยบบริห าร
ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอ
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และใช้งานได้อย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่
- วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

