
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับโอนขาราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ตําแหนง อาจารย (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)
………………………………………

ดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกขาราชการเพื่อรับโอน
ใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา 
คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  
๑  อัตรา    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  จํานวน ๑ อัตรา และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาศิลปกรรม  จํานวน 
๑  อัตรา รวมทั้งหมด  ๔ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ตําแหนงที่ขอรับโอน

หนวยงาน/สังกัด ระดับ/คุณวุฒิ/สาขาวิชา เลขที่ตําแหนง

คณะครุศาสตร
- สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี โท เอก
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  จํานวน  ๑  อัตรา

๔๖

คณะวิทยาการจัดการ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจหรือ สาขาบริหาธุรกิจ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ อัตรา 

๑๑๘

คณะวิทยาการจัดการ 
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชานิเทศศาสตร
  จํานวน  ๑  อัตรา

๑๒๓

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  ทางดานศิลปศึกษา 
- มีประสบการณในการสอนระดับ,หาวิทยาลัย
  และงานวิจัย  จํานวน  ๑  อัตรา

๘๖
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๒. เงื่อนไขของตําแหนง   
              ๒.๑   ผูที่สมัครขอโอนปจจุบันตองเปนตองเปนขาราชการสายวิชาการในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    ๒.๒   เปนผูที่ไมเคยตองโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย
    ๒.๓   ไมมีหนี้ทุนทางการศึกษากับหนวยงานที่สังกัดอยู 
    ๒.๔   สวนราชการเจาสังกัดยินยอมใหโอน

          ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธสมัคร
    ๓.๑  มีคุณสมบัติทั่วไป ตามความในมาตรา๗ (ก) และไมมีลักษณะตองหามตามความในมาตรา ๗(ข)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗
              ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง

         ๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
               ผูประสงคสมัครขอโอนฯ  ยื่นและขอรับใบสมัครได  ที่ งานการเจาหนาที่ฯ  (ชั้น M)  กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ตั้งแตวันที่  ๑๓ –  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. (ตามวันเวลาราชการ)  โทร. ๐๕๖ ๗๑๗๑๑๖   โทรสาร ๐๕๖ ๗๑๗๑๑๐

        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร  
   ๕.๑  สําเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให  โดยอาศัยอํานาจ

ของกฎหมาย และแสดงวารับการอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันการศึกษา ทั้งนี้กอนหรือในวันสุดทายของวันที่รับสมัคร
และผลการเรียนรายวิชา (Transcript Records) ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท   และปริญญาเอก  จํานวน  ๑  ชุด   
กรณีหลักฐานดังกลาวไมใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (Transcript)      ผูสมัครจะตองนําฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
มาเปนหลักฐานพรอมรับรองการแปลดวย 

   ๕.๒  สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ  จํานวน   ๑   ชุด
   ๕.๓  หนังสือยินยอมใหโอนจากราชการเจาสังกัด
   ๕.๔  สําเนา ก.พ. ๗  จํานวน  ๑  ชุด  (ใหเจาหนาที่ทะเบียนประวัติรับรองสําเนาถูกตอง)

             ๕.๕  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสีดํา ถายมาแลวไมเกิน  ๖  เดือน  
                    นับถึงวันสมัคร ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป

  ๕.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  หรือทะเบียนสมรส (ถามี) 
            ๕.๗  ผลงานทางวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณที่เกี่ยวของหรือ ความรู ความสามารถพิเศษ
เพื่อประกอบการพิจารณาและจะสงคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไมเขาขายตามเกณฑที่ระบุไว) 

 ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรอง “ สําเนาถูกตอง ”  ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากภายหลังปรากฏวาผูสมัคร
โอนรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
และไมมีสิทธิ์ไดรับการรับโอนในตําแหนงที่ไดรับคัดเลือก
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        ๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพื่อขอโอนฯ  ในวันที่  ๔   กันยายน   ๒๕๕๖

ที่ งานการเจาหนาที่ (ชั้น M)  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

        ๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อขอรับโอน
  มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อขอรับโอนฯ ในวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖ ณ หองประชุมอินทผาลัม

(ชั้น ๒)  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วันคัดเลือก
๑๑   กันยายน  ๒๕๕๖ การทดสอบ เวลา หมายเหตุ

- ภาคทฤษฎี ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๕๐  คะแนน
ทุกสาขาวิชา

- สัมภาษณ ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ๕๐  คะแนน

๘.  การประกาศผลการคัดเลือกเพื่อขอรับโอน

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะประกาศผลการคัดเลือกเพื่อขอรับโอนฯ ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖   
ณ  ฝายการเจาหนาที่ (ชั้น M)  กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่ ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖

                         
                         (นายประยูร  ไชยบุตร)

                          รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน
                     อธิการบดี





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รับโอนข้าราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ตำแหน่ง อาจารย์ (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)

………………………………………



ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน

ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรา คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  ๑  อัตรา    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  จำนวน ๑ อัตรา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม  จำนวน ๑  อัตรา รวมทั้งหมด  ๔  อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


๑. ตำแหน่งที่ขอรับโอน

		หน่วยงาน/สังกัด

		ระดับ/คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

		เลขที่ตำแหน่ง



		คณะครุศาสตร์

		- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี โท เอก

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

  จำนวน  ๑  อัตรา



		๔๖



		คณะวิทยาการจัดการ

		- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ สาขาบริหาธุรกิจ

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา 



		๑๑๘



		คณะวิทยาการจัดการ 

		- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  จำนวน  ๑  อัตรา



		๑๒๓



		คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

		- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

  ทางด้านศิลปศึกษา 

- มีประสบการณ์ในการสอนระดับ,หาวิทยาลัย

  และงานวิจัย  จำนวน  ๑  อัตรา



		๘๖
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๒. เงื่อนไขของตำแหน่ง   

              ๒.๑   ผู้ที่สมัครขอโอนปัจจุบันต้องเป็นต้องเป็นข้าราชการสายวิชาการในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 


    ๒.๒   เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย


    ๒.๓   ไม่มีหนี้ทุนทางการศึกษากับหน่วยงานที่สังกัดอยู่ 


    ๒.๔   ส่วนราชการเจ้าสังกัดยินยอมให้โอน

          ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธ์สมัคร 


    ๓.๑  มีคุณสมบัติทั่วไป ตามความในมาตรา๗ (ก) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา ๗(ข)  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

              ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

         ๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

               ผู้ประสงค์สมัครขอโอนฯ  ยื่นและขอรับใบสมัครได้  ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ  (ชั้น M)  กองกลาง  

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ตั้งแต่วันที่  ๑๓ –  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. (ตามวันเวลาราชการ)   โทร. ๐๕๖ ๗๑๗๑๑๖   โทรสาร ๐๕๖ ๗๑๗๑๑๐


        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร  



   ๕.๑  สำเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้  โดยอาศัยอำนาจ

ของกฎหมาย และแสดงว่ารับการอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร

และผลการเรียนรายวิชา (Transcript Records) ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท   และปริญญาเอก  จำนวน  ๑  ชุด   

กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (Transcript)      ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย 


   ๕.๒  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ   จำนวน   ๑   ชุด


   ๕.๓  หนังสือยินยอมให้โอนจากราชการเจ้าสังกัด


   ๕.๔  สำเนา ก.พ. ๗  จำนวน  ๑  ชุด  (ให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง)

             ๕.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน  

                    นับถึงวันสมัคร ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป


  ๕.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 


            ๕.๗  ผลงานทางวิชาการ หรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือ ความรู้ ความสามารถพิเศษ

เพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้) 


 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง “ สำเนาถูกต้อง ”  ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร

โอนรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร 

และไม่มีสิทธิ์ได้รับการรับโอนในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

- ๓ - 


        ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก


  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอโอนฯ  ในวันที่  ๔   กันยายน   ๒๕๕๖ 

ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M)  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

        ๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อขอรับโอน


  มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อขอรับโอนฯ ในวันที่ ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม

(ชั้น ๒)  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

		วันคัดเลือก

๑๑   กันยายน  ๒๕๕๖ 

		การทดสอบ

		เวลา

		หมายเหตุ





		ทุกสาขาวิชา

		- ภาคทฤษฎี

		๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

		๕๐  คะแนน





		

		- สัมภาษณ์

		๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

		๕๐  คะแนน








๘.  การประกาศผลการคัดเลือกเพื่อขอรับโอน

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะประกาศผลการคัดเลือกเพื่อขอรับโอนฯ ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖   


ณ  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M)  กองกลาง   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ  ณ วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖






                          

                         (นายประยูร  ไชยบุตร)

                          รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน

                     อธิการบดี

