
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ 
…………………………………… 

 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปน          
พนักงานราชการ  กลุมงานบริหาร ท่ัวไป  ภารกิจสนับสนุน  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  แหง  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรร  พนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ     
ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลัง  พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕  กุมภาพันธ  ๒๕๔๗  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ  (ฉบับท่ี  ๖)   
ลงวันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  จํานวน  ๕  อัตรา  โดยมี
รายละเอียด  ดังตอไปนี ้ 

 

๑.  
 ๑.๑    

กลุมงานบริหารท่ัวไป  ภารกิจสนับสนุน  จํานวน  ๕  อัตรา 
ช่ือตําแหนง

           
  นักวิชาการเครื่องกล  จํานวน  ๑  อัตรา  สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

กลุมงาน
           

  บริหารท่ัวไป 

๑. ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

๒. ติดตั้งซอมแซมบํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ภายในและภายนอก ตามรอบอายุการใชงาน  
๓. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
๑. มีความรูความสามารถเก่ียวกับ  ทฤษฎีไฟฟา กระแสไฟฟา แรงดัน ความตานทานไฟฟา 

ทฤษฎีเครื่องทําความเย็น โครงสรางมอเตอรในเครื่องปรับอากาศ คอมเพรเซอร เครื่องมืองานชางเครื่องปรับอากาศ 
ความปลอดภัยในการทํางาน ภาคปฏิบัติ ถอดรื้อ ลางเครื่องปรับอากาศ งานเชื่อม ตัด ตอ ดัดทอทองแดง  

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๒. มีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   กฎหมาย วาดวย 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 
 

          อัตราวาง  
          

จํานวน  ๑  อัตรา 
คาตอบแทน

          
  ๑๕,๙๖๐  บาท 

สิทธปิระโยชน
          

  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

ระยะเวลาการจาง  ๔  ป 

 
 
 



๒ 

 
 
 

 ๑.๒    ช่ือตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑  อัตรา  สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
           กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
           ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
๑. มีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการเขียนเว็บไซต  

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๒. มีความรูความเชี่ยวชาญทางดาน  Network  และ Server 
๓. มีความรูความสามารถ การติดตั้ง  ซอมแซม  บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร  
๔. มีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  กฎหมาย วาดวย 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๕. หากมีประสบการณทํางานดานเลขานุการจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ 
 

          อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา 
          คาตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท 
          สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
          ระยะเวลาการจาง  ๔  ป 
 
 

 ๑.๓  ช่ือตําแหนง นักวิชาการไฟฟา  จํานวน  ๑  อัตรา   สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                 กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
                 ขอบขายงานท่ีจะปฏบิตัิ

๑. ดูแลระบบไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

๒. ดูแลระบบไฟฟาแรงสงูและแรงต่าํ 

๓. ดูแลตนไมท่ีปกคลุมแนวสายไฟแรงสูงและแรงต่ํา 

๔. ดูแลบํารุงรักษาตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร 

๕. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 

           
๑. มีความรูในงานชางไฟฟา  อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ความรูความสามารถท่ีตองการ 

๒. ความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๔๗  กฎหมายวาดวย 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 ๓.  มีความรูสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ 

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๔.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๕.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
 



๓ 

 

           อัตราวาง  จํานวน  ๑  อัตรา 
          คาตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท 
          สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
          ระยะเวลาการจาง  ๔  ป 
 
 

 ๑.๔  ช่ือตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   จํานวน  ๒  อัตรา สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ           
       กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
                 ขอบขายงานท่ีจะปฏบิตัิ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตอ นัดหมาย  จัดงานรับรอง 
และงานพิธีตางๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึกและเรียบเรียง รายงานการประชุมทางวิชาการ 
และรายงานอ่ืนๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามมติท่ีประชุม หรือผลการปฏิบัติตามโครงการตางๆ หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและ
บริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานจัดพิมพ งานแจกจายเอกสาร งานทะเบียนแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

 

           ความรูความสามารถท่ีตองการ 
  ๑.  มีความรูความสามารถในงานบริหารงานท่ัวไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี   

           ๒.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๔๗  กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 ๓.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
          ๔.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  

๕.  มีความรูความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานท่ีสังกัด  

  ๖.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

       
          อัตราวาง  จํานวน  ๒  อัตรา 
          คาตอบแทน  ๑๕,๙๖๐  บาท 
          สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ 
          ระยะเวลาการจาง  ๔  ป 
 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ  
     เลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป 

   ๑.  มีสัญชาติไทย 
   ๒.  มีอายุ  ๑๘  ป  บริบูรณ 
   ๓.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   ๔.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสมารถหรือจิตฟนเฟอน   

ไมสมประกอบหรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 



๔ 

 

        ๕.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน                
พรรคการเมือง 
 

 ๖.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทาง    
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

๗. ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
๘. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
 

 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  และ
จะตองนําใบรับรองแพทย  ซ่ึงออกให  ไมเกิน  ๑   เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี  ๓  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)  มายื่นดวย 
 

๓.  

         ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง  ๆ  ใน 

การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
         ๑. ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ท่ี งานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   ตั้งแตวันท่ี  ๑๐ - ๒๕  พฤศจกิายน   ๒๕๕๖  (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
   

  ๓.๒  เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนพรอมใบสมัคร 
   (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันและถายมาแลวไมเกิน  
๑  ป   ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว   จํานวน  ๓   รูป 
  (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ  ๒  ฉบับ   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปด
รับสมัคร  คือวันท่ี   ๒๕   พฤศจกิายน  ๒๕๕๖ 
  ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได   ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได   

  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ   ๑  ฉบบั 
  (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ – นามสกุล 

(กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบบั 
  (๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑  ฉบับ   (ถามี)  

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย  
 ๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
           ผูสมัครตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร  ตําแหนง  ๒๐๐  บาท 
  เม่ือสมัครแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    
แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 
 ๓.๔  เง่ือนไขการรับสมัคร 



๕ 

 

ใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวา
ดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ี สมัครสอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว   ใหถือวาการรับสมัคร  และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผู
นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จะไมคืนคาสมัครสอบ 

 

๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการ ประเมินสมรรถนะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  
เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๑  ภายในวันท่ี  ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖    เพ่ือเขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งท่ี  ๑  ในวันท่ี  ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๕๖  และประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๑  
ภายในวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖  เพ่ือเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  ในวันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖  และ
ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๒  ในวันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 

 

๕. 

ช่ือตําแหนง 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
- นักวิชาการเครื่องกล - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานเครื่องกล หรือไฟฟา เทียบเทา 

  ไมต่ํากวานี้ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอรธุรกิจ , คอมพิวเตอรศึกษา  
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

- นักวิชาการไฟฟา - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานไฟฟา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี ้
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ 

 

๖.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร  
 ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ  ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ  ในครั้งท่ี  ๑  และผูผานการประเมิน
สมรรถนะในครั้งที่  ๑  จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี  ๒  ตอไป  

วันท่ีสอบ 

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๑ 
 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน สถานท่ีสอบ 
 
 
 

๒๙ 
พฤศจกิายน 

๒๕๕๖ 

๐๙.๐๐ 
- 

๑๒.๐๐  น. 

ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป 
๑. ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ 
๒. ความสามารถดานเหตุผล 
๓. ความเขาใจในภาษา 
๔. การใชภาษา 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
จะแจงใหทราบ เม่ือประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธ เขารับการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
 

๑๓.๐๐ 
- 

๑๕.๐๐  น. 
 

ทดสอบความรูความสามารถเก่ียวกับ
ทางดานกฎหมาย 
๑. ความรูความสามารถท่ัวไปเก่ีย วกับ
การปฏิบัติราชการ 
๒. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

๑๐๐ 



๖ 

 

วันท่ีสอบ 

ตารางการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๒ 
 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน สถานท่ีสอบ 
๔ 

ธันวาคม 
๒๕๕๖ 

๐๙.๐๐ 
- 
๑๒.๐๐  น. 

ทดสอบ ความรูความสามารถ ท่ีใช
เฉพาะตําแหนง (ทฤษฎ)ี 
ดงัรายละเอียดแนบทายประกาศ 
 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
จะแจงใหทราบ เม่ือประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธเขารับการ
ประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒ 

๔ 
ธันวาคม 
๒๕๕๖ 

๑๓.๐๐ 
- 
๑๕.๐๐  น. 

ทดสอบความรูความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (สัมภาษณ) 
๑. มนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี 
๒. มีความรับผิดชอบ 
๓ .มีความอดทน และเสียสละ 
๔. มีความริเริ่ม  และปฏิภาณไหวพริบ 

๑๐๐  

 
๗.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๒  จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งท่ี  ๑  ไมต่ํากวา  รอยละ  ๖๐  ในการทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป และทดสอบความรูความสามารถ
เก่ียวกับทางดานกฎหมาย  ผูท่ีจะผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะแตละครั้งไมต่ํา
กวารอยละ  ๖๐ ในการทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง และทดสอบความรูความเหมาะสมกับ
ตําแหนง  (สมัภาษณ)  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได 
 
๘.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ งานการ
เจาหนาท่ี  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบ
กําหนด ๑ ป  นับแตวันข้ึนบัญชี  หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะ  งานเดียวกันนี้ใหมแลวแต
กรณี 
 
๙.  

 

การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  กําหนด  
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 

        (รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง  จันดา) 
                      อธิการบดี 

 



๗ 

 

รายละเอียดกําหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 
 
ประกาศรับสมัคร วันท่ี  ๕– ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
รับสมัคร วันท่ี  ๑๐ – ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสอบสมรรถนะคร้ังท่ี  ๑ วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
สอบประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  ๑   วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
ประกาศผลสอบสมรรถนะคร้ังท่ี  ๑ วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
สอบประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  ๒    วันท่ี  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
ประกาศผลสอบสมรรถนะคร้ังท่ี  ๒ วันท่ี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
รายงานตัวเพื่อเร่ิมปฏิบัติงาน วันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 


