.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้า
ทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจางานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,890 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 กลจริ ตหรื อ จิ 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 หรือหน่วยงาน
อื่น
2.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
/2.2.10 ไม่เป็นวัณโรค...

-22.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. งานธุรการ ปฏิบั ติห น้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิ ต
เอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้านต่าง ๆ
ของหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น งานสารบรรณ งานด้านเอกสารการพิมพ์ งานประชุม งานประชาสัมพันธ์
งานพัสดุ งานการเงิน งานงบประมาณ งานรายงานผลการดาเนินงาน งานด้านการประกันคุณ ภาพ และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบริ ห ารงานบุ ค คล ปฏิ บั ติ งานบริห ารงานบุ ค คลซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ
การศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับตาแหน่ง เงินเดือน การทากรอบและอัตรากาลัง การดาเนินงานด้าน
งานบริหารงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและ
อัตราเงินเดือนการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ การจัดทาทะเบียนประวัติ การเปลี่ยนแปลง
ลงทะเบี ย นประวัติ สถิ ติข้อ มูล บุ ค ลากรของมหาวิทยาลั ย และการด าเนิ น การเกี่ยวกั บ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ลู กจ้างประจา การพิจารณาความดีความชอบ
เลื่อนขั้น ประจาปีของบุ คลากรในมหาวิทยาลัย การจัดทาบัญชีถือจ่ายประจาปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
ติดต่อ ประสานงานให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติงานเงินเดือนค่าจ้าง
ประจา เงินประจาตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบงานที่ดาเนินการ งานพัฒนาระบบงานและอัตรากาลัง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบ าเหน็จความชอบ ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ และระบบสารสนเทศจัดทาทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ งานทะเบียนประวัติ
3. งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสารวจ วิเคราะห์ วางแผน การ
จัดสวัส ดิการและประโยชน์ เกื้อกูลการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ และสิ ทธิต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเสนอ
แนวนโยบาย มาตรฐาน หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประกาศ ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลทาการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
4. งานพัฒนาและฝึกอบรม ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ความจาเป็นและความต้องการ ดาเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศของ
/ข้าราชการ...
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ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒ – 1๐ กุมภาพันธ์ 255๙ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ระดับ ปริญญาตรี

จานวน 50 บาท

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.2 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา 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
6.7 สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
8. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการทดสอบสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จะทาการคัดเลือกในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

/ตาแหน่ง...
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ตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ประจางานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

เนื้อหำวิชำที่สอบและสถำนที่สอบ
สอบข้อเขียน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 4 อาคารเรี ยนรวมและอ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ชั้ น 7/1 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สอบสัมภำษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น 4 อาคารเรี ยนรวมและอ านวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และแต่ละภาครวมกันแล้วต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
11. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับที่
และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้ 6 เดือน ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนี้อีกบัญชีคัดเลือกได้ครั้งนี้
ก็เป็นอันยกเลิกไป
12. กำรจ้ำง
ผู้ ได้ รั บการคั ดเลื อกจะได้ ค่ าจ้างตามจ านวนในข้ อ 1 และจะเริ่ มจ้ างตั้ งแต่ วันที่ 1 มี นาคม
2559
13. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

