ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต
-----------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ตั้งตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๓ อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิต ดังนี้
ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน ๓ อัตรา อัตราเงินเดือน ๘,๖๙๐ บาท ค่าครองชีพ ๑,๓๑๐ บาท
คุณสมบัติ
(๑) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(๒) มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
(๓) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
สวัสดิการ
(๑) ประกันสังคม
(๒) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(๓) ตรวจสุขภาพประจำปี
(๔) และสวัสดิการอื่นๆ
สัญญาจ้าง
ระยะเวลาการจ้ างในแต่ละสั ญญากำหนดคราวละไม่เกิน ๑ ปี งบประมาณ ผู้ ผ่ านการ
คัดเลือกจะต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน โดยให้ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญ งานขึ้นไป หรือ
ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไปหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า
๑๐,๐๐๐ บาท ค้ำประกันการทำงานในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน ต้องค้ำประกันการทำงานด้วย
เงิ น สดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งการใช้ เงิ น สดค้ ำประกั น จะต้ อ งนำเงิ น มาวางเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น
ในวันที่ทำสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศ กรณีผู้สมัครยืนยันคุณสมบัติ
ตรงตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันปิดรับสมัคร
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(๓) ไม่เป็น...
หมายเลขอ้างอิง 19011809LN14378
URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags

-๒-

(๓) ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ หรือ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็ นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้กระทำหรือความผิดลหุโทษ ไม่เ ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
(๖) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
ก.การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดรับสมัคร
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครขอรั บใบสมั ครหรื อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ ที่ งานบริ หาร
งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๒๙-๐๖๗๔ – ๗ ต่อ ๔๔๖, ๐๒-๙๐๙-๑๔๓๔
หรือทางเว็บไซต์ https://dataset.vru.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ
(ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ) ยกเว้นวันหยุดราชการวันที่ ๑๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ งานบริหารงานบุคคล
ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปีฯ เอกสารหลักฐานการสมัครดังนี้
(๑) สำเนาใบปริ ญ ญาบั ตร และสำเนาระเบี ยนแสดงผลการศึ กษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
ให้ เป็ นผู้ สำเร็ จการศึ กษาจากผู้ มี อำนาจอนุ มั ติ ภายในวั นปิ ดรับสมั ครสอบคื อในวั นที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตัว - ชื่อสกุล ปรากฏชัดเจน
เพื่อนำมาแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่
(๓) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ ยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อตัว – ชื่อสกุล
และ เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจนเพื่อนำมาแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
ข. กำหนดการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และเกณฑ์การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม โดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
และประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา

{XXXXXXXXXXXXX}
ประกาศ ณ วันที่ {BookDate}
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
{Rank} {XXXXXXXXXXXXX}
{Signature}
{XXXXX}
{PersonName}
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เจษฎา ความคุ้นเคย)
{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}
รองอธิก{PositionName1}
ารบดี ปฏิบัติราชการแทน
{XXXXXXXXXXXXX}
{PositionName2}
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั
ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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