
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

(ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)
------------------------------------------------

ดวย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พนักงานธุรการ สังกัด  งานประกันคุณภาพฯ  จํานวน ๑ อัตรา  ดวยเงิน
บํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ      

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    วาดวย  การจายคาจางลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔   ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ         วาดวย  การจายคาจางลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕         จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  ดังนี้คือ

๑.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งฯ (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ 
          ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓.  คุณสมบัติทั่วไป
          ๓.๑  มีสัญชาติไทย
          ๓.๒  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
          ๓.๓  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
          ๓.๔  ไมเปนภิกษุสงฆ สามเณร หรือนักบวช 
         ๓.๕  มีความประพฤติเรียบรอย  หากเคยผานการปฏิบัติงานมากอนใหนําใบรับรองการปฏิบัติงาน
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหนาหนวยงานมาแสดงดวย
          ๓.๖  ไมเปนผูกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา  ซึ่งขัดตอระเบียบปฏิบัติราชการ
          ๓.๗  พนเกณฑการคัดเลือกเขารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
          ๓.๘  ตองอุทิศเวลาแกทางราชการอยางเต็มที่
          ๓.๙  สามารถปฏิบัติงานในวันเสารและวันอาทิตยได

๔.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
           มีคุณวุฒิทางการศึกษา  ตรงตามที่ระบุไว (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
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๕.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
                สมัครได   ที่  งานการเจาหนาที่ฯ (ชั้น M)  กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ   ตั้งแตวันที่  ๑  -  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

๖. เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
         ๖.๑   สําเนาคุณวุฒิ   (พรอมฉบับจริง)        จํานวน    ๑   ฉบับ
          ๖.๒   สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมฉบับจริง) จํานวน    ๑   ฉบับ
          ๖.๓   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง) จํานวน    ๑   ฉบับ
          ๖.๔   สําเนาใบผานการเกณฑทหาร จํานวน    ๑   ฉบับ
          ๖.๕   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลว 
ไมเกิน  ๖  เดือน  ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จํานวน  ๓  รูป
         ๖.๖   เอกสารอื่น ๆ  เชน  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  สําเนาใบทะเบียนสมรส  (พรอมฉบับจริง)   
อยางละ  ๑  ฉบับ

           ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได   ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให    โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร       ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวัน
ปดรับสมัคร คือ วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖

๗.  คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
               ผูสมัครสอบคัดเลือกไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ

๘.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
           ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ณ งานการเจาหนาที่ฯ
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 
           ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ    วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ)

๑๐.  วิธีสอบคัดเลือก
              ๑๐.๑  ภาคความรูความสามารถทั่วไป ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีสอบขอเขียน  
(๑๐๐  คะแนน) 
              ๑๐.๒  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ทดสอบภาคทฤษฎี  และ/หรือภาคปฏิบัติ  
ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 
              ๑๐.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ที่จะบรรจุและ
แตงตั้งจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ  เจตคติ  การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
เชาวปญญาและบุคลิกภาพ (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน)   
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๑๑.  เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะผานการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวจะตองไดคะแนน
จากการสอบคัดเลือกแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐  และจะตองไดคะแนนรวมทั้ง  ๓  ภาครวมแลวไมต่ํากวา
รอยละ  ๖๐
          ๑๒.  การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
                  มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบคัดเลือกไดคะแนนรวมสูง
ลงมาตามลําดับ      ในกรณีที่ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน 
ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถา
ยังคงไดคะแนนเทากันอีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

     บัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันอีก
และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก

         ๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
             (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได โดยไดแสดงเจตนา
สละสิทธิ์เปนหนังสือ
            (๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเปนลูกจางชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
            (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามมหาวิทยาลัยกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง
ที่สอบคัดเลือกได

(๔)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบคัดเลือกไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบัญชี
ทุกบัญชีที่สอบคัดเลือกไดในการสอบครั้งเดียวกัน

         ๑๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
             ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ณ  งานการเจาหนาที่ฯ  (ชั้น M) 
กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

         ๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
                รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐  น. 
ณ งานการเจาหนาที่ฯ  (ชั้น M) กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๑   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                                                                        
                                                                                                                             

     

                                                                                                                                                                                           
                       

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์)
                   รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

           อธิการบดี



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖) 

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

สังกัด/ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงินเดือน อัตรา

งานประกันคุณภาพฯ

พนักงานธุรการ ๑. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ปวช. หรือ ระดับปริญญาตรี ๖,๔๑๐ ๑

   การจัดการ/ดานคอมพิวเตอร /พานิชยการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

๒. มีความรูความสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่

    ความรับผิดชอบ

๓. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    อยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่

๔. มีทักษะในการติดตอ โตตอบ และประสบการณที่ดี

๕. ผูที่มีประสบการณดานการประกันคุณคุณภาพการศึกษาจะไดรับ

    การพิจารณาเปนพิเศษ 

ภาระงาน ดังตอไปนี้

- ลงทะเบียน – สงหนังสือ แยกประเภท จัดเก็บเอกสาร สืบคนเอกสาร

  ตาง ๆ 

- รางเอกสารหนังสือโตตอบหนวย จัดพิมพบันทึกขอความ  สรุปเนื้อหา 

  หนังสือราชการ หรือเอกสารอื่น  ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

- จัดพิมพและแจงเวียน จัดสงหนังสือราชการ เอกสาร คําสั่ง   

  ประกาศใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ตรวจเอกสาร หลักฐานและคัดลอกลงรายการตาง ๆ 

- พิมพรางหนังสือนําเสนอลงนามเพื่อเชิญประชุม  จัดพิมพวาระ

  การประชุม  บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม 

- ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่

  และรายการอาหาร  เพื่อใชในการจัดการงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

  งาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

  หรืองานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

- จัดสงเอกสาร จดหมาย พัสดุทางไปรษณียใหกับหนวยงานภายนอก
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      สังกัด/ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงินเดือน อัตรา

ภาระงาน (ตอ)

- จัดทําเอกสารขออนุญาตซื้อ – จาง และลงระบบ e – GP 

- ลงทะเบียนเบิก – จายวัสดุ และตรวจสอบครุภัณฑ 

- ดูแลรักษาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร 

- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  

จํานวน  ๑

วัน  เวลา และสถานที่คัดเลือก   สอบคัดเลือกวันที่   ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

วันสอบคัดเลือก วิชา เวลา สถานที่สอบ

          
          
          พนักงานธุรการ

- ภาคความรูความสามารถทั่วไป
- ภาคความสามารถเฉพาะตําแหนง
   (ภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ)

๐๙.๐๐
-  

  ๑๒.๐๐  น.

สถานที่สอบจะแจงในวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ฯ

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
  (สัมภาษณ)

๑๓.๐๐  น.
เปนตนไป

 หองประชุมฯ  ชั้น ๓  
 สํานักงานอธิการบดี





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖) 


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



ด้วย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด  งานประกันคุณภาพฯ  จำนวน ๑ อัตรา  ด้วยเงิน

บำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์      


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    ว่าด้วย  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         ว่าด้วย  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕         จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้คือ


๑.  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)


๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 


     
     ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 


๓.  คุณสมบัติทั่วไป


     
     ๓.๑  มีสัญชาติไทย


     
     ๓.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 


     
     ๓.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


     
     ๓.๔  ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช 

     
     ๓.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน

และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย

     
     ๓.๖  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ


     
     ๓.๗  พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร


     
     ๓.๘  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่


     
     ๓.๙  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้


๔.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


      
     มีคุณวุฒิทางการศึกษา  ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

- ๒ -

๕.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครฯ


                สมัครได้   ที่  งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M)  กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์   ตั้งแต่วันที่  ๑  -  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

๖.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร


     
     ๖.๑   สำเนาคุณวุฒิ   (พร้อมฉบับจริง)        


จำนวน    ๑   ฉบับ


     
     ๖.๒   สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)


จำนวน    ๑   ฉบับ

     
     ๖.๓   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)

จำนวน    ๑   ฉบับ

     
     ๖.๔   สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร



จำนวน    ๑   ฉบับ

     
     ๖.๕   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จำนวน  ๓  รูป


    
     ๖.๖   เอกสารอื่น ๆ  เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  สำเนาใบทะเบียนสมรส  (พร้อมฉบับจริง)   


อย่างละ  ๑  ฉบับ

           ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้   ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ที่สถานศึกษาออกให้    โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร       ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวัน

ปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖


๗.  ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ

               ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ



๘.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

      
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 



๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 

      
     ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ    วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๑๐.  วิธีสอบคัดเลือก


       
       ๑๐.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป   โดยวิธีสอบข้อเขียน  

(๑๐๐  คะแนน) 

       
       ๑๐.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ทดสอบภาคทฤษฎี  และ/หรือภาคปฏิบัติ  

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 


       
       ๑๐.๓  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่จะบรรจุและ

แต่งตั้งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา

อุปนิสัย อารมณ์  เจตคติ  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน)   

-  ๓  - 


๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้คะแนน

จากการสอบคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  และจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง  ๓  ภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ  ๖๐

          ๑๒.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                  มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูง

ลงมาตามลำดับ      ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน 

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค

ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้า

ยังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 


     บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

         ๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 


       
      (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้  โดยได้แสดงเจตนา

สละสิทธิ์เป็นหนังสือ

      
      (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด

      
      (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมหาวิทยาลัยกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง

ที่สอบคัดเลือกได้

(๔)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี

ทุกบัญชีที่สอบคัดเลือกได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

         ๑๔.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

        
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  งานการเจ้าหน้าที่ฯ  (ชั้น M) 

กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

         ๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

                รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่  ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖   เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐  น.  


ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ  (ชั้น M) กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๑   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                                                                                                                                                                                           




         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์)








                   รองอธิการบดี รักษาราชการแทน









           อธิการบดี

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลงวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

(ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖) 


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

		สังกัด/ตำแหน่ง



		คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

		เงินเดือน

		อัตรา



		งานประกันคุณภาพฯ

		

		

		 



		พนักงานธุรการ

		๑. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. หรือ ระดับปริญญาตรี 

		๖,๔๑๐

		๑



		

		   การจัดการ/ด้านคอมพิวเตอร์ /พานิชยการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

		

		



		

		   หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

		

		



		

		๒. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่

		

		



		

		    ความรับผิดชอบ

		

		



		

		๓. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

		

		



		

		    อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

		

		



		

		๔. มีทักษะในการติดต่อ โต้ตอบ และประสบการณ์ที่ดี

		

		



		

		๕. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณคุณภาพการศึกษาจะได้รับ

		

		



		

		    การพิจารณาเป็นพิเศษ 

		

		



		

		ภาระงาน ดังต่อไปนี้

		

		



		

		- ลงทะเบียน – ส่งหนังสือ แยกประเภท จัดเก็บเอกสาร สืบค้นเอกสาร

		

		



		

		  ต่าง ๆ 

		

		



		

		- ร่างเอกสารหนังสือโต้ตอบหน่วย จัดพิมพ์บันทึกข้อความ  สรุปเนื้อหา 

		

		



		

		  หนังสือราชการ หรือเอกสารอื่น  ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

		

		



		

		- จัดพิมพ์และแจ้งเวียน จัดส่งหนังสือราชการ เอกสาร คำสั่ง   

		

		



		

		  ประกาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

		

		



		

		- ตรวจเอกสาร หลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ 

		

		



		

		- พิมพ์ร่างหนังสือนำเสนอลงนามเพื่อเชิญประชุม  จัดพิมพ์วาระ

		

		



		

		  การประชุม  บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

		

		



		

		- ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่

		

		



		

		  และรายการอาหาร  เพื่อใช้ในการจัดการงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ

		

		



		

		  งาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

		

		



		

		  หรืองานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

		

		



		

		- จัดส่งเอกสาร จดหมาย พัสดุทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานภายนอก

		

		





- ๒ - 

		      สังกัด/ตำแหน่ง



		คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง



		เงินเดือน

		อัตรา



		

		ภาระงาน (ต่อ)

		

		



		

		- จัดทำเอกสารขออนุญาตซื้อ – จ้าง และลงระบบ e – GP 

		

		



		

		- ลงทะเบียนเบิก – จ่ายวัสดุ และตรวจสอบครุภัณฑ์ 

		

		



		

		- ดูแลรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

		

		



		

		- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  

		

		



		

		

		

		



		จำนวน  

		๑





วัน  เวลา และสถานที่คัดเลือก   สอบคัดเลือกวันที่   ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

		วันสอบคัดเลือก



		วิชา

		เวลา

		สถานที่สอบ



		          พนักงานธุรการ

		- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

- ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง


    (ภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ)




		๐๙.๐๐


 -  


  ๑๒.๐๐  น.

		สถานที่สอบจะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ



		

		- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  (สัมภาษณ์)

		๑๓.๐๐  น.


เป็นต้นไป

		 ห้องประชุมฯ  ชั้น ๓  

 สำนักงานอธิการบดี







