
 

 

 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  
------------------------------------------------ 

 
 ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจาง
ชัว่คราว  ตําแหนง  อาจารยประจําพิเศษ  จํานวน  ๓  อัตรา  พนักงานขับรถยนต  จํานวน  ๑  อัตรา  พนักงาน
รักษาความปลอดภัย  จํานวน  ๑  อัตรา  และพนักงานทัว่ไป  จํานวน  ๑  อัตรา  รวมทั้งหมด  ๖  อัตรา  ดวยเงิน
บํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   นั้น          
  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗      
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย การจายคาจางลูกจางชั่วคราว  พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  อัตราคาจางลูกจางชั่วคราว  พ.ศ. ๒๕๕๗   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บคุคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว  ดังนี้ 
 

๑. ตําแหนงท่ีจะจางเปนลูกจางชั่วคราว  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
ตําแหนง  อาจารยประจําพิเศษ   

ปริญญาเอก  อัตราคาตอบแทนเดือนละ  ๒๐,๐๑๐    บาท 
ปริญญาโท  อัตราคาตอบแทนเดือนละ  ๑๕,๑๘๐    บาท 
 

 ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต   
  อัตราคาตอบแทนเดือนละ        ๘,๐๕๐    บาท 

 

 ตําแหนง  พนักงานท่ัวไป  
  อัตราคาตอบแทนเดือนละ    ๖,๙๐๐    บาท 
    

 ตําแหนง  พนักงานรักษาความปลอดภัย  
  อัตราคาตอบแทนเดือนละ         ๖,๙๐๐    บาท 
 

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ  
               ผู สมัครสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติ ทั ่วไป และไม

 

มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

 ๓.  คุณสมบัติท่ัวไป 
๓.๑  มีสัญชาติไทย 
๓.๒  มีอายุไม
๓.๓  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  

 
 
 
 

/๓.๔ คุณสมบัติ..... 



๒ 
 

  ๓.๔  ไม
                ๓.๕  มีความประพฤติเรียบรอย  หากเคยผานการปฏิบัติงานมากอนใหนําใบรับรองการปฏิบัติงาน 

เปนภิกษุสงฆ สามเณร หรือนักบวช  

และใบรับรองความประพฤติจากหัวหนาหนวยงานมาแสดงดวย 
                ๓.๖  ไม

 ๓.๗  พนเกณฑการคัดเลือกเขารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
เปนผูกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา  ซ่ึงขัดตอระเบียบปฏิบัติราชการ 

               ๓.๘  สามารถปฏิบัติงานในวันเสารและวันอาทิตยได 
               ๓.๙  ตองอุทิศเวลาแกทางราชการไดอยางเต็มท่ี 
 

 ๔. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                มีคุณวุฒิทางการศึกษา  ตรงตามท่ีระบุไว (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
 

๕. วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัครฯ 
          สมัครไดท่ี งานการเจาหนาท่ี (ชั้น M) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ตั้งแตวันจันทรท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึงวันศุกร ท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

(ไมเวน
วันหยุดราชการ   ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 

๖.  เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการย่ืนใบสมัคร 
               ๖.๑  สําเนาคุณวุฒิ   (พรอมฉบับจริง)           จํานวน    ๑    ฉบบั 
ผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript  Records)   
          ๖.๒  สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    ๑   ฉบบั 
              ๖.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)  จํานวน    ๑   ฉบบั 
              ๖.๔  สําเนาใบผานการเกณฑทหาร    จํานวน    ๑   ฉบบั 
              ๖.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และแวนตาดํา เปนรูปท่ีถายครั้งเดียวกันมาแลว ไมเกิน  ๖   เดือน  
ขนาด   ๑.๕   นิว้   จํานวน   ๓   รูป 
              ๖.๖  เอกสารอ่ืน ๆ  เชน  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  สําเนาใบทะเบียนสมรส  (พรอมฉบับจริง)   
อยางละ   ๑   ฉบบั 

  ในกรณีที่ไม
ท่ีสถานศึกษาออกให    โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันทีที่ไ่ดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ซ่ึงจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวัน
ปดรับสมัครวันศุกรท่ี   ๑๗  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

 

 ๗.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
 ตําแหนงละ ๕๐ บาท 
 

      ๘.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 
               ประกาศรายชือ่ผู มีสิทธิส์อบคัดเลือกฯ ในวันพุธท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ  งานการ
เจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  หรือสามารถตรวจสอบทาง
เว็บไซต  www.pcru.ac.th 
 
 
 
 
 
 

/๙. วัน เวลา....... 

http://www.pcru.ac.th/�


๓ 
 

 ๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกฯ  
               ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง  และภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  (สัมภาษณ)  วันอาทิตยท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
(ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ)  
 

๑๐.  วิธีสอบคัดเลือก 
                ๑๐.๑  ภาคความรูความสามารถทั่วไป ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน   
(๑๐๐  คะแนน)  
              ๑๐.๒  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ทดสอบภาคทฤษฎี  และ/หรือภาคปฏิบัติ   
ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร  (  ๑๐๐  คะแนน)  
              ๑๐.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะจางเปนลูกจาง
ชั่วคราวจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ เจตคติ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  เชาว
ปญญาและบุคลิกภาพ  (  ๑๐๐  คะแนน)    
 

๑๑. เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานการสอบคัดเลือก  เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวจะตองได คะแนนจากการ
สอบคัดเลือกแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐  และจะตองไดคะแนนรวมในขอ ๑๐.๑  ๑๐.๒ และ๑๐.๓  ไมต่ํากวา
รอยละ  ๖๐ 
 

         ๑๒.  การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
                 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลอืกได โดยเรียงลําดับจากผูทีส่อบคัดเลือกไดคะแนน 
รวมสงูไปหาต่ําตามลําดับ  ในกรณีทีผู่สอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรู 
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช 
เฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกบัตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับ 
ที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากนัใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวา 
เปนผูอยูในลําดบัทีสู่งกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก  ก็ใหผูถือเลขประจําตัวสอบเปนผูอยูในลําดับที่สงูกวา  
              บัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหใชไดไมเกินหนึง่ปนบัแตวันขึ้นบัญชี  แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันอกี 
และไดข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลอืกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลอืกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

         ๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย  
    มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย  ดังนี้ 
                (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รบัการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงทีส่อบคัดเลอืกได  โดยไดแสดงเจตนา 
สละสิทธิ์เปนลายลักษณอักษร 
                (๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเปนลูกจางชั่วคราวภายในระยะเวลาทีก่ําหนด 
                (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัตหินาที่ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเวลาในการจางเปนลูกจางชั่วคราว 
ในตําแหนงทีส่อบคัดเลือกได 
 

        ๑๔.   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
               ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  ในวันพุธที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ  งานการเจาหนาที่  
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต  
www.pcru.ac.th 
 
 
 

/๑๕. การรายงาน.... 

http://www.pcru.ac.th/
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๕ 
 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชัว่คราว  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 

ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------- 

 
วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก  (ภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง     และภาค
ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  สอบคัดเลือกวันอาทิตยที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
วันสอบคัดเลือก 

 

 
วิชา 

 
เวลา 

 
สถานที่สอบ 

 
 
 

๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
- ความรูความสามารถทั่วไป 

 
๐๙.๐๐ 

 – 
๑๐.๐๐ น. 

 
   
 
จะแจงสถานที่สอบเมื่อประกาศ  
  รายชื่อผูมีสิทธิส์อบฯ  

- ความรูความสามารถเฉพาะ 
   ตําแหนง(ทฤษฎี/หรือ ปฏบิัติ) 

 

 
๑๐.๐๐ – 

๑๒.๐๐  น. 

- ความรูความเหมาะสมกับ 
   ตําแหนง(สัมภาษณ) 

๑๓.๐๐ น. 
เปนตนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖

สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

คณะครุศาสตร

สาขาวิชาพลศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หรือระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพลศึกษา ๑

หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา  หรือสาขาวิชาจิตวิทยาการออกกําลังกายและการกีฬา

หรือสาขาวิชาการบริหารและการจัดการออกกําลังกายและกีฬา  หรือหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาหรือแขนงพลศึกษา

๒. หากมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือมีประสบการณดาน

การสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร ฯ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก  ทั้งในประเทศและตางประเทศ ๒

สาขาวิชาดังตอไปนี้  

     - ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ

     - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  

     - ภาษาอังกฤษ (ภาษาและการสื่อสาร) 

     - ภาษาอังกฤษ  

     - การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 

     - การแปลและการลาม (สายลาม) 

     - ภาษาศาสตร  

     - ภาษาศาสตรศึกษา

     - ภาษาอังกฤษสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา หรือสามารถสอน 

หรือเรียนภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพมา ภาษามาเลย 

ภาษาฟลิปปนส และภาษาเวียดนามเปนวิชาโท หรือวิชาเลือกจะได

พิจารณาเปนพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  



๗

สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

พนักงานขับรถยนต ๑. สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. หากมีประสบการณทํางานในการขับรถยนต  จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

พนักงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

๒. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร MicroSoft Office  ไดเปนอยางดี

๓. หากมีประสบการณทํางานดานธุรการ  จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

พนักงานรักษาความปลอด     สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๑

หมายเหต ุ รับสมัครเฉพาะเพศชาย
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