
 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เร่ือง   รับสมัครสอบแขงขนับุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓) 
------------------------------------------------ 

 

ดวย   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   มคีวามประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ 
และแตงตั้งเขาเปนพนกังานมหาวิทยาลัย  พนักงานวิชาการ  จํานวน  ๓  อัตรา   อาศัย  อํานาจตามมาตรา ๓๑ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    วาดวย  การบรรจุ
บุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนกังานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกอบกับมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑   เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ   วาดวย  การสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนพนกังานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒   
ประกาศ ณ วนัที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒   และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เร่ือง เกณฑและวิธีการ
สอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กุมภาพนัธ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงใหประกาศรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนี้คือ 
 

๑.  ตําแหนงท่ีจะสอบแขงขนับรรจุและแตงตั้ง ฯ  (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
       ๑.๑   ชือ่ตําแหนง    อาจารย 
                   ปริญญาเอก    อัตราคาตอบแทนเดือนละ    ๑๙,๖๖๐     บาท 
 

                   ปริญญาโท    อัตราคาตอบแทนเดือนละ    ๑๔,๕๕๐     บาท 
 

๒.  คุณสมบัตท่ัิวไป  
               (๑)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ  
วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

               (๒)  ตองไมเปนผูทีเ่คยถูกลงโทษทางวินยั และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินยัในชวงระยะเวลา
หนึ่งปที่ผานมา ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏผลภายหลังวาไมมีความผิด ใหบุคคลผูนั้นสามารถยื่นแบบแสดง
เจตนาเปนพนกังานมหาวิทยาลัยได โดยถือวามีคุณสมบัตติามประกาศนี ้
 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   รายละเอียดประกอบการพิจารณาตองพิจารณาถึงคณุสมบัติดังนี ้
 (๑)  หนวยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยประกาศ 

(๒)  คณุวุฒิตรงหรือสัมพันธสาขาที่รับการบรรจุแตงตั้ง 
(๓)  ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้ง 
(๔)  บุคลิกภาพ หรือความรอบรู หรือเชาวปญญาเหมาะสม 

 
 
 

 



- ๒ – 
 
๕.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแขงขนัฯ 
      สมัครได   ที่  งานการเจาหนาที่ฯ   กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
ตั้งแตวนัที่  ๓ -  ๑๕   พฤศจกิายน   ๒๕๕๓    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ( ไมเวนวนัหยดุราชการ) 
 

๔.  เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแขงขนัฯ 
       ๔.๑  สําเนาปริญญาบัตร      จํานวน     ๑    ฉบับ 
      ๔.๒  สําเนาประกาศนยีบัตร      จํานวน     ๑   ฉบับ 
      ๔.๓  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (กรณยีงัไมไดรับปรญิญา)   จํานวน     ๑   ฉบับ 
      ๔.๔  สําเนาทะเบยีนแสดงผลการเรียน     จํานวน     ๑   ฉบับ 
      ๔.๕  สําเนาทะเบยีนบาน  (พรอมฉบับจริง)    จํานวน    ๑    ฉบับ 
      ๔.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    ๑    ฉบับ 
      ๔.๗  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ  –  ช่ือสกุล           จํานวน    ๑   ฉบับ 
      ๔.๘  ใบรบัรองแพทย       จํานวน    ๑   ฉบับ                                      
     ๔.๙    รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดยีวกันและถายมาแลว ไมเกิน  ๖   เดือน   
               ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จํานวน   ๓   ใบ     
     ๔.๑๐  หลักฐานอื่น ๆ ถามี (โปรดระบุ) ...............................................       
                ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายืน่พรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ

ที่สถานศึกษาออกให   โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันทีท่ี่ไดรับอนุมัตปิริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยูภายใน
กําหนดวนัปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัตจิากผูมีอํานาจภายในวันปดรับ
สมัคร คือ วันที่   ๑๕  พฤศจกิายน   ๒๕๕๓ 
 
 

๖.  คาธรรมเนียมการสอบแขงขันฯ 
      ผูสมัครเขารับการคัดเลือกไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ 
 

๗.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับสอบแขงขันฯ 
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ   ในวันที ่  ๑๗   พฤศจกิายน   ๒๕๕๓ 
 

๘.  วันเวลาและสถานที่เขารับการสอบแขงขันฯ 
      ดําเนินการสอบแขงขันฯ  (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี)้ 
      ๘.๑  ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ในวันที่  ๑๙   
พฤศจิกายน   ๒๕๕๓    เวลา   ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐   น.  และ เวลา   ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐  น.   
 

๙.  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขนัฯ คร้ังท่ี  ๑ 
     ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
ที่มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง(สัมภาษณ)   ในวันที ่  ๒๔  พฤศจกิายน  ๒๕๕๓ 
 
 

 
 



 
- ๓ - 

 

๑๐.  วันเวลาและสถานที่เขารับการสอบแขงขัน คร้ังท่ี ๑   
       ๑๐.๑   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) พนักงานวิชาการ   ในวนัที่  ๒๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
เวลา ๐๙.๐๐  น. เปนตนไป  ณ  หองประชมุ ช้ัน  ๒   สํานักงานอธิการบดี    
 

๙.  วิธีการสอบแขงขันฯ 
        ๙.๑   ดําเนินการสอบแขงขนัฯ   ๓   สวน  คือ 
                (๑)    สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 
                (๒)   สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ)    
                         (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 
                (๓) สอบภาคความเหมาะกับตําแหนง ประเมนิจากจากประวตัิสวนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน   
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ เจตคต ิ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เชาวปญญาและบุคลิกภาพ  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 
 

     ๙.๒   เกณฑการตัดสิน   ผูที่จะผานการแขงขันบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวทิยาลัย   ตองไดคะแนน 
แตละสวนไมต่ํากวารอยละ ๕๐  และจะตองไดคะแนนรวมของทั้งสามสวนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 

๑๐.  ประกาศผลการสอบแขงขันฯ 
        ประกาศผลการสอบแขงขันฯ  ในวนัที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ  งานการเจาหนาที่ฯ  (ช้ัน M)  กองกลาง    
สํานักงานอธิการบดี   มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
 

๑๑.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบตัิงาน 
       รายงานตวัเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวทิยาลัย ในวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.   ณ งานการเจาหนาที่ ฯ (ช้ัน M)  กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ   
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่    ๒   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๕๓ 
 

 

           
       (นายพิษณุ  กนัแตง) 

                                    รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เร่ือง   รับสมัครสอบแขงขนับุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  (คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓) 

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

 

 

สังกัด/ตําแหนง 
 

 

วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

อัตรา 

คณะครุศาสตร คุณสมบัต ิ  

พนักงาวชิาการ    - ปริญญาโท ทางดานการสอนวิทยาศาสตร  หรือทางวิทยาศาสตรเนน  ๑ 

- สาขาการศึกษา       ทางดานเคมี  

 -    มีประสบการณทางดานการสอน  

- สาขาวชิาพฒันาสงัคม คุณสมบัต ิ  

    สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  ทางดาน ๑ 

    สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หรือ ทางดาน สังคมศาสตร  

    เชน  สังคมวทิยา   ประชากรศาสตร  ยุทธศาสตรการพัฒนา    

    การพัฒนาพฒันาชุมชน ฯลฯ   

    และควรจะมีประสบการณในการสอนและงานวิจยั  

- สาขาวชิาวิทยาการ- คุณสมบัต ิ  

  คอมพิวเตอร/เทคโนโลย-ี    - ปริญญาโท ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร/ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑ 

  สารสนเทศ    - มีประสบการณการสอนทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร/  

      เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา   
 

 
วันเวลา และสถานที่สอบแขงขันฯ 

ผูที่มีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันเปนพนกังานมหาวิทยาลัย เขารับการสอบแขงขันฯ ในวนัที่   ๑๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๒   เวลา ๐๙.๐๐  น.  เปนตนไป  รายละเอียดดังนีค้ือ 
 
 

 

ภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความสามารถเฉพาะตําแหนง   
 

      วันสอบคัดเลือก 
๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 

วิชา 
 

เวลา 
 

สถานที่สอบ 

-  ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

   (คะแนน   ๑๐๐  คะแนน) 

๐๙.๐๐ 
 -   

  ๑๒.๐๐  น. 

จะแจงใหทราบ 
วันประกาศรายชื่อ 
ผูมีสิทธิ์สอบ 

 
พนักงานวิชาการ 
ทุกสาขาวิชา 

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
  (คะแนน   ๑๐๐  คะแนน) 

๑๓.๐๐ 
-  

 ๑๖.๓๐ น. 

 จะแจงใหทราบ 
วันประกาศรายชื่อ 

   ผูมีสิทธิ์สอบ 

 
 



 
- ๒ - 

 
 
ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง (สัมภาษณ)   
 

วันสอบคัดเลือก 
๒๖  พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 

 
วิชา 

 
เวลา 

 

สถานที่สอบ 

พนักงานวิชาการ 
ทุกสาขาวิชา 

- ภาคความเหมาะกับตําแหนง(สัมภาษณ) 
  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 

๐๙.๐๐  
เปนตน
ไป 

 

หองประชุมนอยสีปอ 
สํานักงานอธิการบดี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


