
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕
……………………………………

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการ  ประเภท  ทั่วไป  ตําแหนง  นักกิจกรรมนักศึกษา  สังกัด กองพัฒนานักศึกษา  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  
๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  
และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุม
งานของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ จํานวน ๑    
อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้

๑.  กลุมงานบริหารทั่วไป  ภารกิจสนับสนุน  จํานวน  ๑  อัตรา
     กลุมงานและรายละเอียดการจางงาน

ชื่อตําแหนง  นักกิจกรรมนักศึกษา
          กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน ๑  อัตรา  สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
       ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษา , งานโครงการ , งานกีฬา , งานกิจกรรม
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา        

      ความรูความสามารถที่ตองการ
       ๑.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

๒. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย

๓. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล



   - ๒ -

๔. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
๕. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
๖. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
๗. มีความรูดานการจัดกิจกรรมและทํางานรวมกับนักศึกษาไดเปนอยางดี
๘.   มีความรู  ความสามารถในการเขียนโครงการและประเมินผลได

     อัตราวาง       จํานวน  ๑  อัตรา
          คาตอบแทน    ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง    ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป

   ๑.  มีสัญชาติไทย
   ๒.  มีอายุ  ๑๘  ป  บริบูรณ
   ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย
   ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
        ๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง
   ๖. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง   

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม

๗. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  (รายละเอียดบัญชีแนบทายประกาศฯ )

๓.  การรับสมัคร
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
         ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ที่  งานการเจาหนาที่และนิติการ  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ตั้งแตวันที่  ๒๘  มีนาคม - ๔  เมษายน  
๒๕๕๕

๓.๒  เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร



   - ๓ -

          (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลวไมเกิน
๑  ป  ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว   จํานวน  ๓   รูป

         (๒)   สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ภายในวันปดรับสมัคร  คือวันที่   ๔  เมษายน   ๒๕๕๕

          ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือ  
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  

        (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  ๑  ฉบับ
        (๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ – นามสกุล

(กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
        (๕)  หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑  ฉบับ   (ถามี) 

 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
๓.๓  คาธรรมเนียม
         ผูสมัครไมเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัคร
๓.๔  เงื่อนไขการรับสมัคร
        ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา   เปนผู

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก 
รายละเอียดตางๆ  ในใบสมัครพรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร   ไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ      
อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

๔.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ 
     ประเมินสมรรถนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่  ๕ เมษายน  ๒๕๕๕   เพื่อเขารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑  ในวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕ และประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่  ๑  ภายในวันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  เพื่อเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๘  เมษายน  
๒๕๕๕  และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร    ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๔

๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร (รายละเอียดบัญชีแนบทายประกาศฯ ) 
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๖.  เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒  จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา รอยละ  ๖๐  ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ได
คะแนนในการประเมิน สมรรถนะแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ 
งานการเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือ
สิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะ 
งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่นและจะตอง
นําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.
๒๕๓๕)  มายื่นดวย และจะตองทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณกําหนด

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                                                           
             (ผูชวยศาสตราจารยวินัย   ปาริจฉัตต)

                 ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
                                                                    พนักงานราชการประเภททั่วไป



 บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

(ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕)
ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-----------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
-  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
- มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
   และกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
-  ไมเปนผูถูกประเมินออก  ปลดออก  ไลออก  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
-  มีความสามารถใชโปรแกรม  Microsofe  Office  ไดเปนอยางดี
-  มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกลักษณะคลองตัว

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่  ๑  และผูผานการประเมิน  

สมรรถนะในครั้งที่  ๑  จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่  ๒  ตอไป 



ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑

วันที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ คะแนน สถานที่สอบ

๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐
-

 ๑๒.๐๐  น.

ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป –         
ความรูความสามารถทั่วไป
(ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ,
 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
  เหตุการณปจจุบัน) (ภาคทฤษฏี)

๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เพชรบูรณ  
จะแจงใหทราบ 
เมื่อประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่๑

๑๓.๐๐
-

๑๕.๐๐  น.

-ทดสอบภาคความรูความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร (Microsoft  Word   
  Excel)   (ภาคปฏิบัติ)

๑๐๐

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒

วันที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ คะแนน สถานที่สอบ

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ๐๙.๐๐
-

๑๒.๐๐  น.

-  ความรูความสามารถเฉพาะ   
    ตําแหนง (ภาคทฤษฎี)

๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  จะแจงให
ทราบ เมื่อประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธเขารับ
การประเมิน
สมรรถนะ  ครั้งที่ ๒

๑๓.๐๐
-

๑๕.๐๐  น.

ทดสอบความรูความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (สัมภาษณ)

๑๐๐





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕

……………………………………


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประเภท  ทั่วไป  ตำแหน่ง  นักกิจกรรมนักศึกษา  สังกัด กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  

๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑    อัตรา   โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ภารกิจสนับสนุน  จำนวน  ๑  อัตรา

     กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง  นักกิจกรรมนักศึกษา

          กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน ๑  อัตรา  สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  


       
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1. รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษา , งานโครงการ , งานกีฬา , งานกิจกรรม

2. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
       

      
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

       ๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

ในหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

   - ๒ -

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

7. มีความรู้ด้านการจัดกิจกรรมและทำงานร่วมกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

๘.   มีความรู้  ความสามารถในการเขียนโครงการและประเมินผลได้


      
อัตราว่าง       จำนวน  ๑  อัตรา

          
ค่าตอบแทน    ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง    ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรคุณสมบัติทั่วไป

   ๑.  มีสัญชาติไทย

   ๒.  มีอายุ  ๑๘  ปี  บริบูรณ์

   ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

   ๔.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

        ๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง

   ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง   

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศฯ )

๓.  การรับสมัคร


๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 



         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ตั้งแต่วันที่  ๒๘  มีนาคม - ๔  เมษายน  ๒๕๕๕



๓.๒  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

   - ๓ - 




          (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑  ปี   ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว   จำนวน  ๓   รูป


         (๒)   สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ  ๒  ฉบับ   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่   ๔  เมษายน   ๒๕๕๕


          ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือ  รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  

ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  



        (๓)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ   ๑  ฉบับ



        (๔)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ – นามสกุล


(กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ


        (๕)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑  ฉบับ   (ถ้ามี) 




 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 


๓.๓  ค่าธรรมเนียม



         ผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร


๓.๔  เงื่อนไขการรับสมัคร



        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า   เป็นผู้

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร   ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ      อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้

เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ 

     ประเมินสมรรถนะ



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่  ๕ เมษายน  ๒๕๕๕   เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑  ในวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕   และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑  ภายในวันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๕  และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร    ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๔

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร (รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ) 

- ๔ -


๖.  เกณฑ์การตัดสิน


ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  ๖๐  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ 

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร


ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  มายื่นด้วย และจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนด




ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

                                                                           

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย   ปาริจฉัตต์)






                 ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

                                                                    พนักงานราชการประเภททั่วไป

 บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

(ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕)

ลงวันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

-----------------------------------------------------------------------

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

		ชื่อตำแหน่ง



		คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง



		- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

		-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

  ในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

   และกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

-  ไม่เป็นผู้ถูกประเมินออก  ปลดออก  ไล่ออก  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-  มีความสามารถใช้โปรแกรม  Microsofe  Office  ได้เป็นอย่างดี


-  มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกลักษณะคล่องตัว







หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร


ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่  ๑  และผู้ผ่านการประเมิน  สมรรถนะในครั้งที่  ๑  จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่  ๒  ต่อไป 

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑


		วันที่สอบ

		เวลา

		วิชาที่สอบ

		คะแนน

		สถานที่สอบ





		๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

		๐๙.๐๐

-

 ๑๒.๐๐  น.

		ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป –         ความรู้ความสามารถทั่วไป

(ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ,

 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

  เหตุการณ์ปัจจุบัน) (ภาคทฤษฏี)

		๑๐๐

		มหาวิทยาลัยราชภัฏ-เพชรบูรณ์  

จะแจ้งให้ทราบ 

เมื่อประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะ 

ครั้งที่๑



		

		๑๓.๐๐

-

๑๕.๐๐  น.

		-ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

ทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft  Word   


  Excel)   (ภาคปฏิบัติ)

		๑๐๐

		





ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒

		วันที่สอบ

		เวลา

		วิชาที่สอบ

		คะแนน

		สถานที่สอบ





		๑๘ เมษายน ๒๕๕๔



		๐๙.๐๐

-

๑๒.๐๐  น.

		-  ความรู้ความสามารถเฉพาะ   

    ตำแหน่ง (ภาคทฤษฎี)



		๑๐๐

		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะแจ้งให้ทราบ เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒



		

		๑๓.๐๐

-

๑๕.๐๐  น.

		ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)



		๑๐๐

		





รายละเอียดกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร






วันที่  20 – 27 กย.  54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสมรรถนะครั้งที่1


วันที่  29 กย.54

สอบสมรรถนะครั้งที่  1  





วันที่  3 ตค.54

ประกาศผลสอบสมรรถนะครั้งที่  1




วันที่  7 ตค.54

สอบสมรรถนะครั้งที่  2 





วันที่  12 ตค.54

ประกาศผลสรรหา






วันที่  14 ตค.54

รายงานตัวปฏิบัติงาน





วันที่  17 ตค.54



