
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว
(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕)

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

ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง พนักงานธุรการ  จํานวน ๑ อัตรา 
ดวยเงินบํารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ           
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   วาดวย  การจายคาจางลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  พ.ศ. ๒๕๕๔    ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๔   เรื่อง  มอบ
อํานาจหนาที่ใหคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  (ขอ ๓.๗) สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  ดังนี้คือ

๑.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้งฯ   (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้)

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ 
       ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๓.  คุณสมบัติทั่วไป
      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)
๕.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
      สมัครได  ที่ สํานักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
ตั้งแตวันที่  ๑๘  - ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  (ไมเวนวันหยุดราชการ)



- ๒ -

๖.  เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
     ๖.๑  สําเนาคุณวุฒิ   (พรอมฉบับจริง)        จํานวน   ๑    ฉบับ
            ผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript  Records)                 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 ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลว ไมเกิน  ๖   เดือน  
            ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จํานวน   ๓   รูป
     ๖.๖  เอกสารอื่น ๆ  เชน  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  สําเนาใบทะเบียนสมรส (พรอมฉบับจริง)   
            อยางละ   ๑   ฉบับ
            ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให   โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร      ซึ่งจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได   โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายใน
วันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๗.  คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
      ผูสมัครสอบคัดเลือกไมเสียคาธรรมเนียมใด ๆ

๘.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
     ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ   ในวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ณ สํานักงานคณบดี  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 
      ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศ)

๑๐.  วิธีสอบคัดเลือก
        ๑๐.๑   ภาคความรูความสามารถทั่วไป 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  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  
เชาวปญญา  และบุคลิกภาพ ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)   
๑๑.  เกณฑการตัดสิน  ผูที่จะผานการสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราวจะตองไดคะแนน
จากการสอบคัดเลือกแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐    และจะตองไดคะแนนรวมทั้ง  ๓  ภาครวมแลวไมต่ํากวา
รอยละ  ๖๐



- ๓ -

๑๒.   การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได  
โดยเรียงลําดับจากผูที่สอบคัดเลือกไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ      ในกรณีที่ผูสอบคัดเลือกไดคะแนนรวม
เทากัน     ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูสอบคัดเลือกไดคะแนนภาคความรู
ความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
เทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากัน
อีก  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

บัญชีผูสอบคัดเลือกได ใหใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการสอบคัดเลือกอยางเดียวกันอีก
และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดในครั้งนี้เปนอันยกเลิก

๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 
       (๑)  ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบคัดเลือกได โดยไดแสดงเจตนา
สละสิทธิ์เปนหนังสือ
       (๒)  ผูนั้นไมมารายงานตัวเปนลูกจางชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
       (๓)  ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามมหาวิทยาลัยกําหนดเวลาที่จะบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง
ที่สอบคัดเลือกได
       (๔)  ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบคัดเลือกไดไปแลว  ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
ที่สอบคัดเลือกไดในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๔.   ประกาศผลการสอบคัดเลือก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๕  ณ สํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
       รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐ น.  ณ สํานักงาน
คณบดี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕                                                                                                                                                                
                                                                                                                      

     

                                                   (อาจารย ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)
                               คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

                                ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  (๖/๒๕๕๕)

ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  
------------------------------------------------

สังกัด/ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงินเดือน อัตรา

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
พนักงานธุรการ

๑.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
     (ปวช.) 
๒.  มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสม
     แกการปฏิบัติงานในหนาที่
๓.  มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี
๕.  มีความรูทางบัญชี หรืองานวิจัย จะไดรับการพิจารณา
     เปนพิเศษ

๖,๑๔๐ ๑

จํานวน     ๑

วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก  (สอบคัดเลือกวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕) 

วันสอบคัดเลือก วิชา เวลา สถานที่สอบ

   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

- ความรูความสามารถทั่วไป ๐๙.๐๐  –
๑๐.๐๐ น.

 
จะแจงสถานที่สอบเมื่อประกาศ 
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

- ความรูความสามารถเฉพาะ
  ตําแหนง(ทฤษฎี/หรือ ปฏิบัติ)

๑๐.๐๐ – 
๑๒.๐๐  น.

  
จะแจงสถานที่สอบเมื่อประกาศ  
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

- ความรูความเหมาะสมกับ
  ตําแหนง(สัมภาษณ)

๑๓.๐๐ น.
เปนตนไป

หองประชุม ๑  ชั้น ๑ อาคาร ๓
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร



ตารางรายละเอียดแนบทายประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว  (ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕)

ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕
-------------------------------

ประกาศรับสมัครฯ วันที่  ๑๘ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบฯ วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
สอบคัดเลือกฯ วันที ่ ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  วันที่   ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕





ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 


 (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕) 


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


ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ว่าด้วย  การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๔    ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ที่ ๒๐๒๐/๒๕๕๔   เรื่อง  มอบอำนาจหน้าที่ให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  (ข้อ ๓.๗) สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้คือ


๑.  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ   (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

       ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ


ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๓.  คุณสมบัติทั่วไป

      ๓.๑  มีสัญชาติไทย

      ๓.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 


      ๓.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


      ๓.๔  ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช 

      ๓.๕  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน


             และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย


      ๓.๖  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ


      ๓.๗  พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร


      ๓.๘  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่


      ๓.๙  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

๔.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

      มีคุณวุฒิทางการศึกษา  ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

๕.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครฯ

      สมัครได้  ที่ สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ตั้งแต่วันที่  ๑๘  - ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

- ๒ -

๖.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

     ๖.๑  สำเนาคุณวุฒิ   (พร้อมฉบับจริง)        



จำนวน   ๑    ฉบับ

            ผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript  Records)                 
จำนวน   ๑    ฉบับ


     ๖.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง)



จำนวน   ๑    ฉบับ

     ๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)


จำนวน   ๑    ฉบับ

     ๖.๔  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร




จำนวน   ๑    ฉบับ

     ๖.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน  ๖   เดือน  


            ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จำนวน   ๓   รูป


     ๖.๖  เอกสารอื่น ๆ  เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)   


            อย่างละ   ๑   ฉบับ

            ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ

ที่สถานศึกษาออกให้   โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร      ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๗.  ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ


      ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ


๘.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ   ในวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕   ณ สำนักงานคณบดี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

๙.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 

      ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  ในวันที่   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 


๑๐.  วิธีสอบคัดเลือก


        ๑๐.๑   ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน  

(๑๐๐  คะแนน) 

        ๑๐.๒  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  (ทดสอบภาคทฤษฎี  และ/หรือภาคปฏิบัติ  

ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร  (คะแนน  ๑๐๐  คะแนน) 


        ๑๐.๓  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญา  และบุคลิกภาพ  ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)   

๑๑.  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือก  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้คะแนน

จากการสอบคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐    และจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง  ๓  ภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ  ๖๐

- ๓ - 


๑๒.   การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ      ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน     ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 



บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๓.  การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย 


       (๑)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้  โดยได้แสดงเจตนา

สละสิทธิ์เป็นหนังสือ

       (๒)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด

       (๓)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมหาวิทยาลัยกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง

ที่สอบคัดเลือกได้

       (๔)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี

ที่สอบคัดเลือกได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๔.   ประกาศผลการสอบคัดเลือก

       ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๕  ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

๑๕.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

       รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  ในวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐ น.  ณ สำนักงานคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๕   


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕                                                                                                                                                                                                                                            



                                                   
(อาจารย์ ดร.สมบัติ  บุญเลี้ยง)

                                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                ปฏิบัติราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (๖/๒๕๕๕)

ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  

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

		สังกัด/ตำแหน่ง

		คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

		เงินเดือน

		อัตรา



		คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

พนักงานธุรการ

		๑.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

     (ปวช.) 

๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

     แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.  มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี

๕.  มีความรู้ทางบัญชี หรืองานวิจัย จะได้รับการพิจารณา

     เป็นพิเศษ

		๖,๑๔๐

		๑



		จำนวน 

		    ๑





วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก  (สอบคัดเลือกวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕) 

		วันสอบคัดเลือก




		วิชา

		เวลา

		สถานที่สอบ



		   ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕



		- ความรู้ความสามารถทั่วไป

		๐๙.๐๐  –


๑๐.๐๐ น.

		จะแจ้งสถานที่สอบเมื่อประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ





		

		- ความรู้ความสามารถเฉพาะ

  ตำแหน่ง(ทฤษฎี/หรือ ปฏิบัติ)




		๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.

		จะแจ้งสถานที่สอบเมื่อประกาศ  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ





		

		- ความรู้ความเหมาะสมกับ

  ตำแหน่ง(สัมภาษณ์)



		๑๓.๐๐ น.


เป็นต้นไป

		ห้องประชุม ๑  ชั้น ๑ อาคาร ๓

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์







ตารางรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ครั้งที่  ๖/๒๕๕๕)

ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕

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

ประกาศรับสมัครฯ



วันที่  ๑๘ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ


วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

สอบคัดเลือกฯ




วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕


ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ  


วันที่   ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๕


