ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
.....................................................................
ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ามา
ทางานเป็ นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทางานเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรรับสมัคร
นักวิชาการกีฬา อัตราจ้างชั่วคราว ประจากองพัฒนานักศึกษา จานวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี
อัตราจ้างเดือนละ 10,890 บาท
2. คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทดสูง มีทักษะการสื่อสาร และประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงานได้เป็น
อย่างดี
2.2 ลักษณะต้องห้ำม
2.2.1 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง
2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้
ความสามารถ
2.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากอราชการไว้ก่อน
2.2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคลล้มละลาย
2.2.7 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
2.2.9 ไม่ เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุจ ริตในการสอบเข้ารั บราชการหรื อเข้าปฏิบัติ งานในหน่ว ยงาน
ของรัฐ
2.2.10 ไม่เป็นวัณโรค…/

2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ ร้ายแรง
หรือ โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบิงานในหน้าที่
2.2.11 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นร89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.3 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.3.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
2.3.2 มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา
2.3.3 เป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง และเคยแข่งขันกีฬาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในระดับ
จังหวัด ระดับเขต หรือระดับชาติมาก่อน
2.3.4 สามารถทางานร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา และดาเนินการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ได้เป็นอย่างดี
2.3.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสานักงานได้เป็น
อย่างดี
2.3.6 มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ และงานสารบรรณ การประกันคุณภาพทางการศึกษา
2.3.7 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทนสูง มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
3.1 จัดทาแผนและโครงการด้านกีฬาในแต่ละปีงบประมาณ
3.2 ดาเนินการจัดแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 ดาเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาแตะละปีงบประมาณ
3.4 สรุปรายงานการแข่งขันกีฬาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
3.5 จัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.6 ดาเนินการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา
3.7 สรุปรูปเล่มโครงการด้านกีฬา และโครงการกิจกรรมประจาปีงบประมาณ
3.8 รับผิดชอบหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่
วันที่ 1 – 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ระดับ ปริญญาตรี จานวน 50 บาท
6. เอกสารและหลักฐาน…/

6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
6.2 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
6.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญ (ถ้ามี)
6.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
6.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
6.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6.7 สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สต. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 (ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th หรือ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.kpru.ac.th )
8. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการสอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ดังนี้
ตาแหน่ง
นักวิชาการกีฬา

เนื้อหาวิชาที่สอบและสถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

9. ประกำศผล
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร จะประกาศผลการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่
18 กันยายน พ.ศ. 2558
10. กำรจ้ำง
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ดเลื อ กจะได้ รั บ ค่ า จ้ า งตามจ านวนในข้ อ 1 และจะเริ่ ม จ้า งตั้ งแต่ วัน ที่ 21 กั นยายน
พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ

