
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

(คร้ังท่ี ๓๗/๒๕๕๓)
------------------------------------------------

ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ดวยเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    วาดวย  การจายคาจางลูกจางชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
เปนลูกจางชั่วคราว    ดังนี้คือ
๑. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้งฯ (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ

ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติท่ัวไป

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)



- ๒ -
๕. วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัครฯ

สมัครได ที่  งานการเจาหนาที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ตั้งแตวันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (ไมเวนวันหยุดราชการ)
๖. เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร

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 ถายคร้ังเดียวกันและถายมาแลว ไมเกิน ๖  เดือน

ขนาด ๑.๕ นิ้ว   จํานวน ๓ รูป
๖.๖ เอกสารอ่ืนๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สําเนาใบทะเบียนสมรส(พรอมฉบับจริง) อยางละ ๑ ฉบับ

             ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร    ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได   โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายใน
วันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

๗. คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
ผูสมัครสอบคัดเลือกไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ

๘. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓   ณ  งานการเจาหนาที่ฯ

(ชั้น M) กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๙. วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือกฯ
    ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ)

๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ภาคความรูความสามารถท่ัวไป ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบขอเขียน

(๑๐๐  คะแนน)
        ๑๐.๒ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ที่จะบรรจุและแตงตั้ง
จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ เจตคติ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เชาวปญญา
และบุคลิกภาพ ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๑๑. เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะผานการสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวจะตองไดคะแนน
จากการสอบคัดเลือกแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ และจะตองไดคะแนนรวมทั้ง  ๓ ภาครวมแลวไมต่ํากวา
รอยละ  ๖๐



-  ๓ -

๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบคัดเลือกไดคะแนนรวมสูง

ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา

บัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันอีก
และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในคร้ังนี้เปนอันยกเลิก
๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย

(๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได โดยไดแสดงเจตนา
สละสิทธิ์เปนหนังสือ
        (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเปนลูกจางชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
        (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามมหาวิทยาลัยกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง
ที่สอบคัดเลือกได
        (๔) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบคัดเลือกไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
ที่สอบคัดเลือกไดในการสอบคร้ังเดียวกัน
๑๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ งานการเจาหนาที่ฯ(ชั้น M) กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ใหรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน   ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

งานการเจาหนาที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และเร่ิมปฏิบัติงาน
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. รังสรรค    เพ็งพัด)
รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดี



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(คร้ังท่ี ๓๗/๒๕๕๓)
---------------------------------------------------------

สังกัด/ตําแหนง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงินเดือน อัตรา
สํานักงานอธิการบดี
- เจาหนาท่ีปฏิบัติการฯ - คุณวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๖,๐๕๐ ๑

ทางบัญชี
มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

จํานวน ๑

วัน  เวลา  และสถานท่ีคัดเลือก

วันสอบคัดเลือก วิชา เวลา สถานท่ีสอบ

- ความรูความสามารถท่ัวไป
- ความรูความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง (ทฤษฎี/หรือปฏิบัติ)

๐๙.๐๐
–

๑๒.๐๐ น.

จะแจงสถานที่สอบเมื่อประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

- ความรูความเหมาะสมกับ
   ตําแหนง(สัมภาษณ)

๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

หองประชุมฯ ชั้น ๓
สํานักงานอธิการบดี
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