
 
 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  รับสมัครสอบคดัเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  

 (ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๓)  

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

  ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มคีวามประสงคจะรบัสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ ุ

และแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว   ดวยเงินบํารุงการศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ         อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ     วาดวย  การจายคาจางลกูจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๘      

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว   ดังนีค้ือ 
 

๑.    ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตัง้ฯ   (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี)้ 
 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ  

       ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองมีคณุสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗    แหงพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
 

๓.  คุณสมบัติทั่วไป 

      ๓.๑   มีสัญชาติไทย 

      ๓.๒  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  

      ๓.๓   เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 

      ๓.๔  ไมเปนภิกษุสงฆ สามเณร หรือนักบวช  

      ๓.๕  มีความประพฤติเรยีบรอย  หากเคยผานการปฏิบัติงานมากอนใหนําใบรับรองการปฏิบัติงาน 

                และใบรับรองความประพฤติจากหัวหนาหนวยงานมาแสดงดวย 

      ๓.๖   ไมเปนผูกําลังศกึษาอยูในสถานศึกษา  ซึ่งขัดตอระเบียบปฏิบัติราชการ 

      ๓.๗   พนเกณฑการคัดเลือกเขารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัตริับราชการทหาร 

      ๓.๘   ตองอุทิศเวลาแกทางราชการอยางเต็มท่ี 

      ๓.๙   สามารถปฏิบัติงานในวันเสารและวันอาทิตยได 
 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

      มีคุณวฒุิทางการศกึษา  ตรงตามทีร่ะบุไว (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
 

๖.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครฯ 

      สมัครได   ที่  งานการเจาหนาทีฯ่   กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    

ตั้งแตวันที่  ๑๗  -   ๒๙    พฤศจิกายน   ๒๕๕๓   (เวนวันหยุดราชการ) 

 
 
 



 

- ๒ - 
 
 

๕.  เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร 

     ๕.๑   สําเนาคุณวฒุิ   (พรอมฉบับจริง)            จํานวน    ๑    ฉบับ 

     ๕.๒   สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมฉบับจริง)    จํานวน    ๑   ฉบับ 

     ๕.๓   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง)   จํานวน    ๑   ฉบับ 

     ๕.๔   สําเนาใบผานการเกณฑทหาร     จํานวน    ๑   ฉบับ 

     ๕.๕   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดาํ ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลว ไมเกิน ๖  เดือน   

               ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จํานวน   ๓  รูป 

     ๕.๖    เอกสารอื่น ๆ  เชน  สําเนาใบเปล่ียนชื่อ  -  สกุล  สําเนาใบทะเบียนสมรส  (พรอมฉบับจริง)    

               อยางละ  ๑  ฉบับ 

                ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศกึษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคณุวุฒ ิ

ที่สถานศึกษาออกให   โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศกึษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายใน

กําหนดวันปดรับสมคัรมายื่นแทนก็ได   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมตัิจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับ

สมัคร คือ วันที่  ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๕๓ 
 

๗.  คาธรรมเนียมการสอบคดัเลือกฯ 

      ผูสมัครสอบคัดเลือกไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ 
 

๘.  ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบคดัเลอืกฯ 

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกฯ   ในวันที่   ๑  ธันวาคม   ๒๕๕๓   ณ  งานการเจาหนาที่ฯ (ชั้น  M)  

กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
 

๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคดัเลือกฯ  

      ดําเนนิการสอบคดัเลือกฯ   วันที่  ๓  ธันวาคม   ๒๕๕๓    (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ) 
 

๑๐.  วิธีสอบคดัเลือก 

        ๑๐.๑   ภาคความรูความสามารถทั่วไป   ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีสอบขอเขียน   

(๑๐๐  คะแนน)  

        ๑๐.๒  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (ทดสอบภาคทฤษฎี  และ/หรือภาคปฏิบัติ   

ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน)  

        ๑๐.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง   จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ที่จะบรรจุและแตงตั้ง  

จากประวัติสวนตัว  ประวตัิการศกึษา  ประวัตกิารทํางาน  ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ เจตคติ การปรับตวัเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  เชาวปญญา

และบุคลิกภาพ  ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)    
 

๑๑.  เกณฑการตดัสิน  ผูทีจ่ะผานการสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชัว่คราวจะตองไดคะแนน 

จากการสอบคัดเลือกแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐    และจะตองไดคะแนนรวมทั้ง  ๓  ภาครวมแลวไมต่ํากวา 

รอยละ  ๖๐ 

 
 
 
 

 



 
-  ๓  -  

 

๑๒.   การประกาศขึ้นบญัชีผูสอบคดัเลือกได 

        มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  โดยเรยีงลําดับจากผูที่สอบคัดเลือกไดคะแนนรวมสูง 

ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถ 

ที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง

เทากัน ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอกี  กใ็หผูไดรับเลขประจําตวัสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  

 บัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึน้บัญชี แตถามีการสอบคดัเลือกอยางเดียวกันอีก

และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบญัชีเฉพาะราย  

     (๑)    ผูนั้นไดขอสละสิทธ์ิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได  โดยไดแสดงเจตนา 

สละสิทธิ์เปนหนังสือ 

        (๒)   ผูนั้นไมมารายงานตวัเปนลูกจางชั่วคราวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

        (๓)   ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามมหาวทิยาลัยกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง 

ที่สอบคัดเลือกได 

        (๔)   ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดทีส่อบคัดเลือกไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบญัชีทุกบัญช ี

ที่สอบคัดเลือกไดในการสอบครั้งเดยีวกัน 
 

๑๔.   ประกาศผลการสอบคดัเลือก 

        ประกาศผลการสอบคดัเลือกฯ   ในวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ณ งานการเจาหนาที่ฯ (ชัน้  M) กองกลาง     

สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
 

๑๕.  การรายงานตัวเพือ่ปฏบิัติงาน 

        รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. ณ งานการเจาหนาที่ฯ   

(ชั้น M)  กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕  พฤศจกิายน   พ.ศ.   ๒๕๕๓ 
 
 
                                               
                                                                                                                                                                                                           

        
                                                                                                                   

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร. รังสรรค   เพ็งพัด) 

                        รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

                  อธิการบด ี

 
 



 

 

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตัง้เปนลกูจางชั่วคราว 

ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

(ครั้งที่  ๓๖/๒๕๕๓)  

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

 

สังกัด/ตําแหนง 
 

 

วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
 

เงินเดือน 
 

อัตรา 

สํานักศลิปะและวัฒนธรรม คุณสมบัต ิ    

 -  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จบการศกึษาระดับปริญญาตร ี ๘,๓๔๐ ๑ 

 ทางดานศิลปศาสตร  สังคมศาสตร  มนษุยศาสตร    

 นิเทศศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ    

 มีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft  Word ,    

 Photoshop , Illustrator    

 สําหรับงานเอกสาร งานออกแบบบูธ – ปาย และ   

 งานนิทรรศการ   

 หากมีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ   

    

 -  นักวิชาการศกึษา จบการศกึษาระดับปริญญาตร ี ๘,๓๔๐ ๑ 

 ทางดานศิลปศาสตร  สังคมศาสตร  มนษุยศาสตร    

 นิเทศศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ    

 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรในการจัดการ   

 เอกสารไดเปนอยางด ี   

 หากมีประสบการณในการวิจัย และการจดัเก็บรวบรวม   

 องคความรูจะไดรับการพจิารณาเปนพิเศษ   

    

ฝายบัณฑิตศกึษา  คุณวุฒิ    

 - นักวิชาการศกึษา จบปริญญาตรีทกุสาขา  ๘,๓๔๐ ๑ 

 มีความเชีย่วชาญดานภาษาไทย   

 มีความรูเกี่ยวกบัการทําวจิัยเบื้องตน   

 มีความรูความสามารถทางดานโปรแกรมสําเร็จ   

 เปนอยางด ี   

 มีความรูเกี่ยวกบัการจดัรูปแบบเอกสารเปนอยางด ี   

    

 



 
 

- ๒ - 

 
 

สังกัด/ตําแหนง 
 

 

วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
 

เงินเดือน 
 

อัตรา 

ฝายสถาบันวิจัยฯ คุณวุฒิ    

 - เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป จบปริญญาตรีทกุสาขา  ๘,๓๔๐ ๑ 

 มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร   

 พื้นฐาน(Microsoft office) ไดเปนอยางด ี   

 ผูที่เคยปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ    

 และเอกชน  หากมีประสบการณ ในการวิจยั   

 และการจัดเก็บรวบรวมองคความรูจะไดรับพิจารณา   

 เปนพเิศษ   

    

 
 

 

วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลอืก    สอบคดัเลือกวันที่   ๓  ธนัวาคม   ๒๕๕๓   
 

 

วันสอบคดัเลือก 
 

 

วิชา 
 

เวลา 
 

สถานที่สอบ 

 

- ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

- ภาคความสามารถเฉพาะตําแหนง 

    (ภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบตัิ) 
 

 

๐๙.๐๐ 

 -   

  ๑๒.๐๐  น. 

 

สถานที่สอบจะแจงใน

วันประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์ฯ 

 

  ทุกตําแหนงทีเ่ปดรับสมัคร 

 

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

   (สัมภาษณ) 

 

๑๓.๐๐  น. 

เปนตนไป 

 

 หองประชุมนอย สีปอ 

 สํานักงานอธิการบด ี
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     


