
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕
……………………………………

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการ  ประเภททั่วไป  
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แหง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  
๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  
๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑  
มีนาคม  ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ จํานวน ๗   อัตรา  สังกัด  สํานักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑.  กลุมงานบริหารทั่วไป  ภารกิจสนับสนุน  จํานวน  ๗  อัตรา
     กลุมงานและรายละเอียดการจางงาน
     ๑.๑    ชื่อตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
            กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน  ๒  อัตรา / สังกัด

  - งานกายภาพและพัฒนาสิ่งแวดลอม (๑ อัตรา)
  - งานการเจาหนาที่และนิติการ  (๑ อัตรา)

          ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. งานบริหารทั่วไป  เชน งานธุรการ, งานบุคคล, งานจัดระบบงาน, งานการเงินและบัญชี, 

งานพัสดุ,งานจัดพิมพเอกสาร,งานแจกจายเอกสาร,งานระเบียบแบบแผน,งานรวมรวบขอมูล
,สถิติ,งานสัญญา ฯลฯ

๒. งานเลขานุการ  เชน  รางโตตอบหนังสือ, แปลเอกสาร, เตรียมเรื่อง, เตรียมการประชุม, 
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม, ทํารายงานการประชุม, รายงานอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ, 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม 

๓. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา     
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      ความรูความสามารถที่ตองการ
๑.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

๒. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย

๓. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุป
เหตุผล

๔. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
     อัตราวาง       จํานวน  ๒  อัตรา

          คาตอบแทน    ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง    ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๙

๑.๒   ชื่อตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
          กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน  ๑  อัตรา สังกัด  งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
          ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  เชน  จัดทําฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายใน   
หมวดตางๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก
ประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน  จัดทําประมาณการรายได  
รายจายประจําป  

๑. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย
๒. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย
๓. เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ     
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

           ความรูความสามารถที่ตองการ
๑.  มีความรูความสามารถในงานการเงินและบัญชี
๒.  มีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมาย

วาดวย ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่
ใชในการปฏิบัติงาน ในหนาที่
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๓. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย

๔. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่

๕. มีความรูความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
๖. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

          อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา
          คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

๑.๓   ชื่อตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 
          กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน ๑  อัตรา  สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
         ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. จัดทํานโยบาย  แผน และระบบดานงานพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
๒. จัดทาํแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตรและตัวบงชี้   ที่กําหนด  

ของกองพัฒนานักศึกษา
๓. จัดทําคําของบประมาณรายจายประเภทงบลงทุน  รายจายประจําปงบประมาณ
๔.จัดทําโครงการและรายละเอียดของโครงการเพื่อรองรับยอดเงินงบประมาณที่กองพัฒนา

นักศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

          อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา
          คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

๑.๔   ชื่อตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ 
          กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน ๑  อัตรา  สังกัด  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
         ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. จัดซื้อจัดจาง วัสดุ และที่ดินสิ่งกอสราง
๒. จัดทําบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ
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๓. ตรวจสอบรายงานพัสดุประจําป
๔. การจําหนายพัสดุ
๕. การใชและการขอใชพัสดุ
๖. รางสัญญาซื้อขาย สัญญาจางและติดตามตรวจสอบใหผูขาย ผูรับจางปฏิบัติตามสัญญา
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา
          คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

๑.๕   ชื่อตําแหนง  นักวิชาการชางศิลป 
          กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน ๑  อัตรา  สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
             อธิการบดี  
         ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ
๒. ออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ
๓. ออกแบบและตกแตงสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา
          คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

๑.๖   ชื่อตําแหนง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
          กลุมงาน  บริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดลอม สํานักงานอธิการบดี  
         ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. ควบคุม  ดูแลและซอมแซมอุปกรณประเภทเครื่องเสียง  เครื่องฉาย  เครื่องฉายภาพทึบแสง
๒. เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดง  หรือการบรรยาย
๓. ผลิตสื่อการสอน
๔. ตรวจซอมและแกไขปญหาคอมพิวเตอรในการเรียนการสอน
๕. ตรวจซอมระบบไฟฟาเบื้องตน
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๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา

          คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท
          สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗
          ระยะเวลาการจาง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

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

หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕) มายื่นดวย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  (รายละเอียดบัญชีแนบทายประกาศฯ )

๓.  การรับสมัคร
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ที่  งาน

การเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ตั้งแตวันที่  ๑๙  -  
๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕
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๓.๒  เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามายื่นพรอมใบสมัคร
          (๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลวไมเกิน

๑  ป  ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว   จํานวน  ๓   รูป
          (๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจภายในวันปดรับสมัคร  คือวันที่   ๒๓  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕

          ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือ  
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 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  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เพื่อเขา
รับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑  ในวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   และประกาศรายชื่อผูผานการ
ประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  
วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร    ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔
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๕.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร (รายละเอียดบัญชีแนบทายประกาศฯ ) 

๖.  เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒  จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวา รอยละ ๖๐ ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนน
ในการประเมิน สมรรถนะแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ 

งานการเจาหนาที่และนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี และ  http://korjor.pcru.ac.th/   โดยบัญชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวัน
ประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะ 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  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
                                                                          

                                                                     
                (อาจารยสุวัฒน   บุศยเมือง)

                 ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ
                                                                    พนักงานราชการประเภททั่วไป



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

(ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕)
ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๑. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป -  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
-  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
   ในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
   และกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน  
   หนาที่
-  มีความสามารถในการพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางคลองแคลว
-  มีความสามารถใชโปรแกรม  Microsofe  Office  ไดเปนอยางดี
-  มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกลักษณะคลองตัว

๒. นักวิชาการเงินและบัญชี -  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานบัญชี
-  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
   อุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน  และกฎหมาย      
   กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

๓. นักวิชาการศึกษา -  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
-  มีความรูความสามารถในงานการศึกษาอยางเหมาะสม
-  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
   อุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน  และกฎหมาย      
   กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
-  มีความสามารถในการพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางคลองแคลว
-  มีความสามารถใชโปรแกรม  Microsofe  Office  ไดเปนอยางดี
-  มีมนุษยสัมพันธและบุคลิกลักษณะคลองตัว
-  มีความสามารถในการจัดทําระบบฐานขอมูล
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๔. นักวิชาการพัสดุ - ปริญญาตรีทางดานบริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office ได
  เปนอยางดี
- สามารถสรางสื่อและนําเสนองานดวยคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
- มีความสามารถในดานการสื่อสารและประสานงาน
- มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมาย กฎ 
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานในหนาที่

๕. นักวิชาการชางศิลป - ปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้  ทางดานสาขาศิลปกรรม,ออกแบบ หรือ
  สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ,สื่อนิทรรศการและตกแตง
  สถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ
-  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
   อุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน  และกฎหมาย      
   กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

๖. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - ปริญญาตรีทางดานอิเลคทรอนิกส,ไฟฟา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรม 
   คอมพิวเตอรหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- มีความสามารถในการควบคุม  ดูแล  ซอมแซมอุกรณประเภทเครื่องเสียง 
  เครื่องฉาย  เครื่องฉายภาพทึกแสง,ผลิตสื่อการสอน,ซอมและแกไขปญหา
  คอมพิวเตอรในการเรียนการสอน
- มีความสามารถตรวจซอมระบบไฟฟาเบื้องตน
- มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
  อุดมศึกษา  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาราชการแผนดิน  และกฎหมาย      
  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
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หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่  ๑  และผูผานการประเมิน  

สมรรถนะในครั้งที่  ๑  จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่  ๒  ตอไป 



ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑

วันที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ คะแนน สถานที่สอบ

๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๕

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 
ครั้งที่ ๑

๑๓.๐๐
-

๑๕.๐๐  น.

-ทดสอบภาคความรูความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร (Microsoft  Word   
  Excel)   (ภาคปฏิบัติ)

๑๐๐

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒

วันที่สอบ เวลา วิชาที่สอบ คะแนน สถานที่สอบ

๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 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  ๒/๒๕๕๕


……………………………………


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ประเภททั่วไป  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  

๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๗   อัตรา   สังกัด  สำนักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ภารกิจสนับสนุน  จำนวน  ๗  อัตรา

     กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน

     ๑.๑    ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

        
    กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน  ๒  อัตรา / สังกัด


 

  - งานกายภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (๑ อัตรา)

  - งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  (๑ อัตรา)

          
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

1. งานบริหารทั่วไป  เช่น งานธุรการ, งานบุคคล, งานจัดระบบงาน, งานการเงินและบัญชี, งานพัสดุ,งานจัดพิมพ์เอกสาร,งานแจกจ่ายเอกสาร,งานระเบียบแบบแผน,งานรวมรวบข้อมูล,สถิติ,งานสัญญา ฯลฯ

2. งานเลขานุการ  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ, แปลเอกสาร, เตรียมเรื่อง, เตรียมการประชุม, 

บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม, ทำรายงานการประชุม, รายงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ, ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม 

3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
    

- ๒ -

      
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

ในหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


      
อัตราว่าง       จำนวน  ๒  อัตรา

          
ค่าตอบแทน    ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง    ถึงวันที่  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๙


๑.๒   ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  


          
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน  ๑  อัตรา สังกัด  งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

          
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  เช่น  จัดทำฎีกา  ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายใน   

หมวดต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน  จัดทำประมาณการรายได้  รายจ่ายประจำปี  

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย

2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

3. เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ     

4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


           
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๑.  มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชี

๒.  มีความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

- ๓ -

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่

5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


          
อัตราว่าง  จำนวน  ๑  อัตรา

          
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙


๑.๓   ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 


          
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน ๑  อัตรา  สังกัด  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี  

         
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. จัดทำนโยบาย  แผน และระบบด้านงานพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้   ที่กำหนด  ของกองพัฒนานักศึกษา

๓. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๔.จัดทำโครงการและรายละเอียดของโครงการเพื่อรองรับยอดเงินงบประมาณที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณ


  ๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

          
อัตราว่าง  จำนวน  ๑  อัตรา

          
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙


๑.๔   ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 


          
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน ๑  อัตรา  สังกัด  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

         
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ


๑. จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง


๒. จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์

- ๔ -


๓. ตรวจสอบรายงานพัสดุประจำปี


๔. การจำหน่ายพัสดุ


๕. การใช้และการขอใช้พัสดุ


๖. ร่างสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างและติดตามตรวจสอบให้ผู้ขาย ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา


๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


อัตราว่าง  จำนวน  ๑  อัตรา

          
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙


๑.๕   ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์ 


          
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน ๑  อัตรา  สังกัด  งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน

             อธิการบดี  

         
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ


๑. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


๒. ออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ


๓. ออกแบบและตกแต่งสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ


๔. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


อัตราว่าง  จำนวน  ๑  อัตรา

          
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙


๑.๖   ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 


          
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี  

         
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ


๑. ควบคุม  ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง  เครื่องฉาย  เครื่องฉายภาพทึบแสง


๒. เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง  หรือการบรรยาย


๓. ผลิตสื่อการสอน


๔. ตรวจซ่อมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน


๕. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

- ๕ -


๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


อัตราว่าง  จำนวน  ๑  อัตรา

          
ค่าตอบแทน  ๑๔,๐๒๐  บาท

          
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗

          
ระยะเวลาการจ้าง  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙

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


หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศฯ )

๓.  การรับสมัคร


๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ที่  งาน

การเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  -  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕

- ๖ -



๓.๒  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร



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


          (๒)  สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ  ๒  ฉบับ   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่   ๒๓  พฤศจิกายน   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  ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑  ในวันที่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๒  วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร    ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔

- ๗ -

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร (รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ) 

๖.  เกณฑ์การตัดสิน


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

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ 

งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี และ  http://korjor.pcru.ac.th/   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะ งานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘.  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  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕


                                                                     

                  (อาจารย์สุวัฒน์   บุศย์เมือง)






                 ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

                                                                    พนักงานราชการประเภททั่วไป


บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

(ครั้งที่  ๒/๒๕๕๕)


ลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕

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

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

		ชื่อตำแหน่ง



		คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง



		๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

		-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

-  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

   ในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

   และกฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน  

   หน้าที่


-  มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

-  มีความสามารถใช้โปรแกรม  Microsofe  Office  ได้เป็นอย่างดี


-  มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกลักษณะคล่องตัว



		๒. นักวิชาการเงินและบัญชี



		·  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี

-  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

   อุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย      

   กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่



		๓. นักวิชาการศึกษา

		-  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

-  มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสม

-  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

   อุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย      

   กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


-  มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว

-  มีความสามารถใช้โปรแกรม  Microsofe  Office  ได้เป็นอย่างดี


-  มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกลักษณะคล่องตัว

-  มีความสามารถในการจัดทำระบบฐานข้อมูล







- ๒ -

		๔. นักวิชาการพัสดุ

		- ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้

  เป็นอย่างดี

· สามารถสร้างสื่อและนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

· มีความสามารถในด้านการสื่อสารและประสานงาน

· มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่






		๕. นักวิชาการช่างศิลป์

		- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านสาขาศิลปกรรม,ออกแบบ หรือ

  สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์,สื่อนิทรรศการและตกแต่ง

  สถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ


-  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

   อุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย      

   กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่





		๖. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

		- ปริญญาตรีทางด้านอิเลคทรอนิกส์,ไฟฟ้า,เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรม 

   คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความสามารถในการควบคุม  ดูแล  ซ่อมแซมอุกรณ์ประเภทเครื่องเสียง 

  เครื่องฉาย  เครื่องฉายภาพทึกแสง,ผลิตสื่อการสอน,ซ่อมและแก้ไขปัญหา

  คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

- มีความสามารถตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าเบื้องต้น


- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

  อุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย      

  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่








- ๓ -

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร


ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่  ๑  และผู้ผ่านการประเมิน  สมรรถนะในครั้งที่  ๑  จะมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่  ๒  ต่อไป 

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑


		วันที่สอบ

		เวลา

		วิชาที่สอบ

		คะแนน

		สถานที่สอบ





		๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

		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 

ครั้งที่ ๑



		

		๑๓.๐๐

-

๑๕.๐๐  น.

		-ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ

ทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft  Word   


  Excel)   (ภาคปฏิบัติ)

		๑๐๐

		





ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒

		วันที่สอบ

		เวลา

		วิชาที่สอบ

		คะแนน

		สถานที่สอบ





		๖ ธันวาคม ๒๕๕๕



		๐๙.๐๐

-

๑๒.๐๐  น.

		-  ความรู้ความสามารถเฉพาะ   

    ตำแหน่ง (ภาคทฤษฎี)



		๑๐๐

		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะแจ้งให้ทราบ เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒



		

		๑๓.๐๐

-

๑๕.๐๐  น.

		ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์)



		๑๐๐

		





