
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
(ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕)

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

ดวย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   มีความประสงคจะรับ
สมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  จํานวน  ๔  อัตรา     อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๔   ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๕๒ ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   เรื่อง  เกณฑ
และวิธีการสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  กุมภาพันธ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ และอํานาจตามความในคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบ
อํานาจหนาที่ใหคณบดีปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ คือ

๑.  ตําแหนงที่จะสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง ฯ  (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
    ๑.๑   ชื่อตําแหนง    อาจารย
          ปริญญาเอก    อัตราคาตอบแทนเดือนละ   ๒๑,๐๐๐    บาท
               ปริญญาโท     อัตราคาตอบแทนเดือนละ    ๑๕,๐๐๐   บาท

๒.  คุณสมบัติทั่วไป 
               (๑)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑   และฉบับที่ ๒   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
               (๒)  ตองไมเปนผูที่เคยถูกลงโทษทางวินัย   และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัยในชวงระยะเวลา
หนึ่งปที่ผานมา ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏผลภายหลังวาไมมีความผิด ใหบุคคลผูนั้นสามารถยื่นแบบแสดง
เจตนาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได  โดยถือวามีคุณสมบัติตามประกาศนี้

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   รายละเอียดประกอบการพิจารณาตองพิจารณาถึงคุณสมบัติ ดังนี้
(๑)  หนวยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยประกาศ
(๒)  คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธสาขาที่รับการบรรจุแตงตั้ง
(๓)  ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้ง
(๔)  บุคลิกภาพ หรือความรอบรู หรือเชาวปญญาเหมาะสม
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๔.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแขงขันฯ
      สมัครได   ที่ สํานักงานคณบดี   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
ตั้งแตวันที่  ๒๖ มีนาคม  -  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐   น. (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

๕. เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแขงขันฯ
      ๕.๑   สําเนาปริญญาบัตร จํานวน     ๑    ฉบับ
      ๕.๒  สําเนาประกาศนียบัตร จํานวน     ๑   ฉบับ
      ๕.๓  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (กรณียังไมไดรับปริญญา) จํานวน     ๑   ฉบับ
      ๕.๔  สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน     ๑   ฉบับ
      ๕.๕  สําเนาทะเบียนบาน  (พรอมฉบับจริง) จํานวน    ๑    ฉบับ
      ๕.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมฉบับจริง) จํานวน    ๑    ฉบับ
      ๕.๗  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ  –  ชื่อสกุล       จํานวน    ๑    ฉบับ
      ๕.๘  ใบรับรองแพทย จํานวน    ๑    ฉบับ                                     
      ๕.๙   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลว  ไมเกิน  ๖   เดือน  
             ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จํานวน   ๓   ใบ
     ๕.๑๐  หลักฐานอื่น ๆ ถามี (โปรดระบุ) ..........................................................    
                ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได   ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได     โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ภายในวันปดรับสมัคร  คือ  วันที่  ๒๐  เมษายน   ๒๕๕๕

๖.  คาธรรมเนียมการสอบแขงขันฯ
      ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ

๗.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับสอบแขงขันฯ
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันฯ  ในวันที่   ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕

๘.  วันเวลาและสถานที่เขารับการสอบแขงขันฯ
      ดําเนินการสอบแขงขันฯ (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)
      ๘.๑  ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป    ในวันที่  ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐  น.  
     ๘.๒ ทดสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
๙.  ประกาศรายชื่อผูผานการสอบแขงขันฯ ครั้งที่  ๑
     ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
ที่มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)   ในวันที่  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๕๕
๑๐.  วันเวลาและสถานที่เขารับการสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑   (ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ)
        ๑๐.๑  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)  ในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐  น. 
เปนตนไป  ณ  หองประชุม ๒  อาคาร ๓  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
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๑๑.  วิธีการสอบแขงขันฯ
       ๑๑.๑  ดําเนินการสอบแขงขันฯ  มี   ๓   สวน  คือ
                (๑)   สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน)
                (๒)  สอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ)  (คะแนน ๑๐๐  
คะแนน)
                (๓)  สอบภาคความเหมาะกับตําแหนง  ประเมินจาก  ประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการ
ทํางาน  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ   เจตคติ   การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค  เชาวปญญาและบุคลิกภาพ  (คะแนน   ๑๐๐  คะแนน)
      ๑๑.๒   เกณฑการตัดสิน   ผูที่จะผานการแขงขันบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   ตองไดคะแนน
แตละสวนไมต่ํากวารอยละ  ๕๐   และจะตองไดคะแนนรวมของทั้งสามสวนไมต่ํากวารอยละ  ๖๐
๑๒. การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได
       การประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันได   โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ   ในกรณี
ที่ไดคะแนนรวมเทากันใหพิจารณาคะแนนที่สูงกวาในภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง      ภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง    ความรูความสามารถทั่วไป    และลําดับเลขประจําตัวสอบกอนตามลําดับและขึ้นบัญชีไว 
บัญชีผูสอบแขงขันได  ใหใชไดไมเกินสองปนับแตวันขึ้นบัญชี
๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
      (๑)   ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุฯ ในตําแหนงที่สอบไดโดยไดแสดงเจตนาสละสิทธิ์เปนหนังสือ
         (๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
         (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได
         (๔)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
           ที่สอบแขงขันไดในการสอบครั้งเดียวกัน
๑๔. การประกาศผลการสอบแขงขันฯ
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผูผานสอบแขงขันได  
ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๕๕     ณ  สํานักงานคณบดี     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ  
๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
        รายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐  น.   ณ  สํานักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๓  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๕
  

                           
      

                   (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)
           คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

                                        ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงวันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕   (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)
-------------------------------

ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง

สังกัด/ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

สาขานิติศาสตร  ๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขานิติศาสตร ๑
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท  ทางดาน 

      สาขาวิชาการพัฒนาสังคม / ชุมชน หรือทางดานสังคมศาสตร  เชน
      สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  พัฒนามนุษยและสังคม  ยุทธศาสตร  
      การพัฒนา  ภูมิภาคศึกษา  เปนตน
๒.  มีประสบการณในการสอนและงานวิจัย

๒

สาขาวิชานาฏศิลปและ
การละคร

๑.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
     สาขาวิชานาฏศิลปและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป
๒.  มีความรูความสามารถเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ
      เปนอยางดี

๑

๓.  เคยปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาไมนอยกวา  ๓   ป

จํานวน ๔
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วันเวลาและสถานที่สอบแขงขันฯ    วันที่  ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕   ภาคความรูความสามารถทั่วไปและ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง กลุมงาน  พนักงานวิชาการ

วันสอบคัดเลือก วิชา เวลา สถานที่สอบ

พนักงานวิชาการ

๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป
   - ความสามารถในการวิเคราะหและการใชเหตุผล
    -  ความสามารถในการใชภาษาไทย
    -  ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
    -  ความรอบรูเกี่ยวกับสภาพสังคมปจจุบันและวิสัยทัศน
๒. ความรูพื้นฐาน
      - ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
      - ความรูพื้นฐานในการเปนคร(ูคะแนน  ๒๐๐  คะแนน)

๐๙.๐๐
-

   ๑๒.๐๐ น.

จะแจงใหทราบ
วันประกาศ
รายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สอบ

๑.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
     - ความรูทางสาขาวิชาเอก(ภาคทฤษฎี/ หรือภาคปฏิบัติ) 
      (คะแนน   ๑๐๐  คะแนน)

๑๓.๐๐
-

๑๖.๓๐ น.

จะแจงใหทราบ
วันประกาศ
รายชื่อ

   ผูมีสิทธิ์สอบ

ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สัมภาษณ)   กลุมงาน  พนักงานวิชาการ

วันสอบคัดเลือก
๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕

วิชา เวลา สถานที่สอบ

ทุกสาขาวิชา ภาคความเหมาะกับตําแหนง  (สัมภาษณ)
(คะแนน  ๑๐๐  คะแนน)

๐๙.๐๐ 
เปนตนไป

หองประชุม ๒ อาคาร ๓
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร







ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕)

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


ด้วย   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  จำนวน  ๔  อัตรา     อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๔   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   เรื่อง  เกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และอำนาจตามความในคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ คือ

๑.  ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

    ๑.๑   ชื่อตำแหน่ง    อาจารย์

          ปริญญาเอก    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ   ๒๑,๐๐๐    บาท

               ปริญญาโท     อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๑๕,๐๐๐   บาท

๒.  คุณสมบัติทั่วไป 

               (๑)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑   และฉบับที่ ๒   พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

               (๒)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย   และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยในช่วงระยะเวลา

หนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏผลภายหลังว่าไม่มีความผิด ให้บุคคลผู้นั้นสามารถยื่นแบบแสดงเจตนาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้  โดยถือว่ามีคุณสมบัติตามประกาศนี้

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   รายละเอียดประกอบการพิจารณาต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ ดังนี้


(๑)  หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยประกาศ

(๒)  คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์สาขาที่รับการบรรจุแต่งตั้ง

(๓)  ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

(๔)  บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรือเชาว์ปัญญาเหมาะสม

-  ๒ - 

๔.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ


      สมัครได้   ที่ สำนักงานคณบดี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

ตั้งแต่วันที่  ๒๖ มีนาคม  -  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐   น.  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๕.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขันฯ

      ๕.๑   สำเนาปริญญาบัตร





จำนวน     ๑    ฉบับ

      ๕.๒  สำเนาประกาศนียบัตร





จำนวน     ๑   ฉบับ

      ๕.๓  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (กรณียังไม่ได้รับปริญญา)


จำนวน     ๑   ฉบับ

      ๕.๔  สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน




จำนวน     ๑   ฉบับ

      ๕.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)



จำนวน    ๑    ฉบับ


      ๕.๖  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)


จำนวน    ๑    ฉบับ

      ๕.๗  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ  –  ชื่อสกุล       



จำนวน    ๑    ฉบับ

      ๕.๘  ใบรับรองแพทย์ 





จำนวน    ๑    ฉบับ                                     

      ๕.๙   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว  ไม่เกิน  ๖   เดือน  


               ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จำนวน   ๓   ใบ





     ๕.๑๐  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ) ..........................................................    

                ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้   ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้     โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่  ๒๐  เมษายน   ๒๕๕๕

๖.  ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ


      ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ


๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันฯ


      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันฯ  ในวันที่   ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๕

๘.  วันเวลาและสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันฯ

      ดำเนินการสอบแข่งขันฯ  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

      ๘.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    ในวันที่  ๑  พฤษภาคม   ๒๕๕๕   เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐  น.  


     ๘.๒ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๙.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่  ๑

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)   ในวันที่  ๘  พฤษภาคม   ๒๕๕๕

๑๐.  วันเวลาและสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑   (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

        ๑๐.๑  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  ในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐  น. 

เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม ๒  อาคาร ๓  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

-  ๓ -

๑๑.  วิธีการสอบแข่งขันฯ


       ๑๑.๑  ดำเนินการสอบแข่งขันฯ  มี   ๓   ส่วน  คือ

                (๑)   สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน)

                (๒)  สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ)  (คะแนน ๑๐๐  คะแนน)


                (๓)  สอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง  ประเมินจาก  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย   อารมณ์   เจตคติ   การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (คะแนน   ๑๐๐  คะแนน)

      ๑๑.๒   เกณฑ์การตัดสิน   ผู้ที่จะผ่านการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ต้องได้คะแนน

แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๕๐   และจะต้องได้คะแนนรวมของทั้งสามส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐

๑๒.  การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

        การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้   โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ   ในกรณี

ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนที่สูงกว่าในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง      ภาคความ

เหมาะสมกับตำแหน่ง    ความรู้ความสามารถทั่วไป    และลำดับเลขประจำตัวสอบก่อนตามลำดับและขึ้นบัญชีไว้ 

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี

๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 

      (๑)   ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุฯ ในตำแหน่งที่สอบได้โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์เป็นหนังสือ

         (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด

         (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

         (๔)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี

           ที่สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๔.  การประกาศผลการสอบแข่งขันฯ

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันได้  ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม   ๒๕๕๕     ณ  สำนักงานคณบดี     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์  

๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

        รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   เวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐  น.   ณ  สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๓  มีนาคม    พ.ศ.   ๒๕๕๕


  



                  (อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)






           คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                         ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ลงวันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕   (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)

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

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

		สังกัด/ตำแหน่ง



		คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

		อัตรา



		สาขานิติศาสตร์

		 ๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขานิติศาสตร์

		๑



		สาขาวิชาพัฒนาสังคม

		๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท  ทางด้าน 

      สาขาวิชาการพัฒนาสังคม / ชุมชน หรือทางด้านสังคมศาสตร์  เช่น

      สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  พัฒนามนุษย์และสังคม  ยุทธศาสตร์  

      การพัฒนา  ภูมิภาคศึกษา  เป็นต้น

๒.  มีประสบการณ์ในการสอนและงานวิจัย

		๒



		สาขาวิชานาฏศิลป์และ

การละคร

		๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

     สาขาวิชานาฏศิลป์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์

		



		

		๒.  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

      เป็นอย่างดี

		๑



		

		๓.  เคยปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาไม่น้อยกว่า  ๓   ปี

		



		

		

		



		
จำนวน 

		๔





- ๒ -


วันเวลาและสถานที่สอบแข่งขันฯ    วันที่  ๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  กลุ่มงาน  พนักงานวิชาการ

		วันสอบคัดเลือก




		วิชา

		เวลา

		สถานที่สอบ



		พนักงานวิชาการ



		๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

     - ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล

    -  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

    -  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

    -  ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและวิสัยทัศน์

๒. ความรู้พื้นฐาน

      - ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

      - ความรู้พื้นฐานในการเป็นครู(คะแนน  ๒๐๐  คะแนน)

		๐๙.๐๐


-


   ๑๒.๐๐ น.

		จะแจ้งให้ทราบ

วันประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ



		

		๑.  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

     - ความรู้ทางสาขาวิชาเอก(ภาคทฤษฎี/ หรือภาคปฏิบัติ) 

      (คะแนน   ๑๐๐  คะแนน)



		๑๓.๐๐

- 


 ๑๖.๓๐ น.

		จะแจ้งให้ทราบ

วันประกาศรายชื่อ

   ผู้มีสิทธิ์สอบ





ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)   กลุ่มงาน  พนักงานวิชาการ

		วันสอบคัดเลือก

๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕

		วิชา



		เวลา

		สถานที่สอบ



		ทุกสาขาวิชา

		ภาคความเหมาะกับตำแหน่ง  (สัมภาษณ์) (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน)

		๐๙.๐๐ 

เป็นต้นไป



		ห้องประชุม ๒ อาคาร ๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์








