
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

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

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ     
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ระดับตําแหนง อาจารย  จํานวน  ๓  อัตรา  นั้น  

อาศัยอํานาจตามความใน ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการสรรหาบุคคลเพื่อจาง และบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  และมติคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗)  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๗    จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
 

๑.  ตําแหนงท่ีเปดสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุ และแตงต้ัง ฯ  (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
      สายวิชาการ  ระดับตําแหนง  อาจารย 
                   ปริญญาเอก     อัตราคาตอบแทนเดือนละ    ๓๐,๐๐๐     บาท 
 

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

๑. มีสัญชาติไทย  
๒. มีอายไุมต่ํากวา  ๑๘  ปบริบูรณ 
๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๔. ถาเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

พนักงานลูกจางของราชการสวนทองถิ่น ตองมีหนังสืออนุญาตจากหนวยงาน หรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุใหมาสอบและยนิดี
ใหมารายงานตัวเพื่อบรรจุเมื่อสอบแขงขันได 

๒.๒ ลักษณะบุคคลตองหาม   
๑. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
๒. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ

เปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
๓. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
๔. เคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
๖. เปนบุคคลลมละลาย 
๗. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
๘. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก ไลออก หรือใหพนสภาพ จากมหาวิทยาลัย  หนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
/๙. เคยกระทํา..... 



๒ 
 

๙. เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
๑๐. เปนผูออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิต 
๑๑. เปนพระภิกษุ และสามเณร 

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  รายละเอียดประกอบการพิจารณาตองพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้ 
๑. หนวยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยประกาศฯ 
๒. คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธสาขาที่รับการบรรจุแตงตั้ง 
๓. ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้ง 
๔. บุคลิกภาพ หรือความรอบรู หรือเชาวปญญาเหมาะสม 
 

๓.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       สมัครไดที่ งานการเจาหนาที่ (ชั้น M) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ตั้งแต
วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗   ถึงวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ  หยุดวันนักขัตฤกษ)  หรือสมัครไดที่ทางไปรษณีย  โดยสั่งจายธนาณัติคาธรรมเนียมในการ
สมัคร  จาหนาซองถึง  คุณนภาพร  เกียรติวานิชโสภณ   ที่ทําการไปรษณียเคาทเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ๖๗๐๐๐ วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันพฤหัสบดีที่  ๓  กรกฎาคม  
๒๕๕๗ 
 
๔.  เอกสารหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแขงขันฯ 
 ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณครบถวน   จํานวน  ๑ ชุด 
 ๔.๒  สําเนาประกาศนียบัตร     จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๓  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (กรณียังไมไดรับปริญญา)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๔  สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน    จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๗  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ  –  ชื่อสกุล          จํานวน  ๑ ฉบับ 

๔.๘  ใบรับรองแพทย       จํานวน  ๑ ฉบับ                                     
 ๔.๙  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน และถายมาแลว ไมเกิน  ๖   เดือน   
ขนาด   ๑.๕   น้ิว   จํานวน   ๓   ใบ     

๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ ถามี (โปรดระบุ) ...............................................       
          ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานตามขอ ๔.๒ และ ขอ ๔.๓ มายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให   โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่  ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา   และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายใน           
วันพฤหัสบดีที่   ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
 
 ทั้งน้ี ใหผูสมัครนําหลักฐานฉบับจริงตามขอ ๔.๒ – ๔.๘ มาแสดงในวันรับสมัครฯ  และสําเนา
หลักฐานดังกลาวตองมีการรับรองสําเนาถูกตองพรอมกับลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ (ยกเวนกรณีสมัครทาง
ไปรษณียไมตองนํามาแสดง) 
 
 
 
 /๕. คาธรรม..... 



๓ 
 

๕.  คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 
      ผูสมัครเสียคาธรรมเนียม  ๒๐๐  บาท 
 
๖.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  งานการ
เจาหนาที่  (ชั้น M)  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และสามารถตรวจสอบทาง
เว็บไซต www.pcru.ac.th  
 
๗.  วันเวลา และสถานที่เขารับการสอบคัดเลือก 
       ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับตําแหนง อาจารย 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เปนตนไป  ในวันจันทรที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  (สถานที่ในการสอบคัดเลือกจะประกาศให
ทราบพรอมกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก) 
 
๘.  การสอบคัดเลือก 

๑. เอกสารแฟมสะสมผลงานที่เกี่ยวของกับดานวิชาการ และงานวิจัย (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 
๒. ทดสอบความเหมาะกับตําแหนง (สัมภาษณ) ประเมินจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ เจตคติ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานทางสังคม  และสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  เชาวปญญาและบุคลิกภาพ  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 
 
๙. เกณฑการตัดสิน    

ผูที่จะผานการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตองไดคะแนนไมนอยกวา  
รอยละ ๖๐   

 
๑๐.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
         ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันจันทรที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  งานการเจาหนาที่  (ชั้น M)  
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต  www.pcru.ac.th    
 
๑๑. การรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน  

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันศุกรท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันพฤหัสบดีที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗
(ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  ณ งานการเจาหนาที่  (ชั้น M)  กองกลาง   
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

 

 
    

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 
 
 
 

         (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วินัย  เช่ือมวราศาสตร) 
                                      รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

                                อธิการบดี 

/๑๑. การราย..... 

http://korjor.pcru.ac.th/


๔

สังกัด/ตําแหนง วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   ทางดานคณิตศาสตร   หรือทางดาน ๑

สถิติประยุกต (วท.ด. , ปร.ด.)

      ในกรณีที่มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจารณา

เปนพิเศษ

คณะครุศาสตร

กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๒

      ในกรณีที่มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจารณา

เปนพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗

ลงวันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอื่นที่ทางราชการออกใหตอเจาหนาที่ทกุครัง้ที่เขารับการสอบฯ 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
                          เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
                          ตําแหนง......................................................................................... 
                                     สังกัด................................................................................ 
 

                           ช่ือ           นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
                           นามสกุล........................................................................................ 
 

............................. 
(............................) 
 ลายมือชื่อผูสมัคร           ........................... 
           เจาหนาที่ออกบัตร 

          ............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................... 
          สังกัด................................................................................ 
 

ชื่อ      นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
นามสกลุ........................................................................................ 
 

                   ............................. 
                  (............................) 
..........................................                ลายมือชื่อผูสมัคร 

เจาหนาที่ออกบัตร 

............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 

ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอื่นที่ทางราชการออกใหตอเจาหนาที่ทกุครัง้ที่เขารับการสอบฯ 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
                          เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
                          ตําแหนง......................................................................................... 
                                     สังกัด................................................................................ 
 

                           ช่ือ           นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
                           นามสกุล........................................................................................ 
 

............................. 
(............................) 
 ลายมือชื่อผูสมัคร           ........................... 
           เจาหนาที่ออกบัตร 

          ............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัตกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................... 
          สังกัด................................................................................ 
 

ชื่อ      นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
นามสกลุ........................................................................................ 
 

                   ............................. 
                 (.............................) 
..........................................               ลายมือชื่อผูสมัคร 

เจาหนาที่ออกบัตร 

............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 



 

ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอื่นที่ทางราชการออกใหตอเจาหนาที่ทกุครัง้ที่เขารับการสอบฯ 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                          เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
                          ตําแหนง......................................................................................... 
                                    สาขาวิชา........................................................................... 
                                    คณะ........................................................................... 
                           ช่ือ           นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
                           นามสกุล........................................................................................ 
 

............................. 
(............................) 
 ลายมือชื่อผูสมัคร           ........................... 
           เจาหนาที่ออกบัตร 

          ............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................... 
          สาขาวิชา........................................................................... 
          คณะ........................................................................... 
ชื่อ      นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
นามสกลุ........................................................................................ 
 

                        ............................. 
                  (...........................) 
..........................................                ลายมือชื่อผูสมัคร 

เจาหนาที่ออกบัตร 

............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 

ตองแสดงบัตรนี้คูกับบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอื่นที่ทางราชการออกใหตอเจาหนาที่ทกุครัง้ที่เขารับการสอบฯ 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
                          เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
                          ตําแหนง......................................................................................... 
                                    สาขาวิชา........................................................................... 
                                    คณะ........................................................................... 
                           ช่ือ           นาย/นาง/นางสาว...................................................... 
                           นามสกุล........................................................................................ 
 

............................. 
(............................) 
 ลายมือชื่อผูสมัคร           ........................... 
           เจาหนาที่ออกบัตร 

          ............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 

บัตรประจําตัวผูสมัครพนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เลขประจําตัวผูสมัคร...................................................................... 
ตําแหนง......................................................................................... 
          สาขาวิชา........................................................................... 
          คณะ........................................................................... 
ชื่อ      นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
นามสกลุ........................................................................................ 
 

             ..................................... 
            (...................................) 
..........................................            ลายมือชื่อผูสมัคร 

เจาหนาที่ออกบัตร 

............/............./............. 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 

1.5X2 นิ�ว 

(ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 



       

    

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

เรียน   อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

            ดว้ย  ขา้พเจา้ประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั     ตาํแหน่ง  (      )    อาจารยป์ระจาํ   (      )   เจา้หนา้ท่ี  

 จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลกัฐานเก่ียวกบัตวัขา้พเจา้เพ่ือประกอบการพิจารณา   ดงัต่อไปน้ี  คือ  
 

ประวตัผู้ิสมคัร 

1.  ช่ือ  (นาย/นาง/นางสาว)..………………..……………………………นามสกลุ..................................................................................  
 

 ช่ือ(ภาษาองักฤษ)…………………..…..………………………………  นามสกลุ(ภาษาองักฤษ)…………………….……………..… 
 

เช้ือชาติ............................สญัชาติ................…….. ศาสนา............................ เกิดวนัท่ี…….....เดือน........……..…………พ.ศ………… 
 

อาย…ุ……….ปี………….…เดือน  (นบัถึงวนัเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย)     นํ้าหนกั…………….....กก.      ส่วนสูง…….....…….…ซม. 
 

เพศ  (     ) หญิง    (     ) ชาย     สถานภาพ    (     )  โสด      (      ) สมรส     (       )  หยา่         (     )  หมา้ย    หมู่โลหิต……………...…             
 

(     )    บตัรประจาํตวัประชาชน           (      )  บตัรอ่ืน ๆ  ท่ีออกโดยหน่วยราชการ(ระบุ) เลขท่ี…………………………….……….... 

สถานท่ีออกบตัร..............................................................วนับตัรหมดอายุ................................................................................................        
 

เลขท่ีบตัรประกนัสงัคม...................................................................เลขท่ีบตัรผูเ้สียภาษีอากร..................................................................  
 

การเกณฑ์ทหาร   (       )    เคยผา่นการเกณฑ ์  พ.ศ. ..............................................................................................................  
 

   (       )   ไม่เคยผา่นการเกณฑ ์  เพราะ.........................................................................................................  
 

2. สถานทีต่ดิต่อได้ทางจดหมายลงทะเบยีน (ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์) บา้นเลขท่ี………หมู่ท่ี………ตรอก/ซอย......................... .. 
 

ถนน................................................................. ตาํบล/แขวง……..………………………….อาํเภอ/เขต……..………………………… 
 

จงัหวดั………………………………………..…รหสัไปรษณีย ์…………………….… โทรศพัท ์(บา้น).…………………….……… 
 

มือถือ.........................................................................  E- mail………………………………………………………………………….. 
 

3.  ตาํแหน่งที่สมคัร……………………………….….วฒิุการศึกษาท่ีใชส้มคัร……….…...……สาขาวชิา…………………….……..      
 

สาํเร็จจากสถานศึกษา………………………………..…………พ.ศ…………………  ระดบัการศึกษาปัจจุบนั....................................  
 

4. วุฒิทีใ่ช้สมคัร………………………………….…สาขาวชิา/วชิาเอก......................................................... …………………….…… 
 

สาํเร็จจากสถานศึกษา………………………………..…………………………….…….………….…พ.ศ……………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่าย 

1  น้ิว 

 

 

ใบสมคัรพนักงานมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
 



 

- 2 -  

 

 

5. หลกัฐานที่แนบใบสมคัร 

    (      )   5.1   รูปถ่าย 1 น้ิว    3   ใบ                                     (       )   5.8   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    

    (       )   5.2   สาํเนาปริญญาบตัร                 (       )   5.9   สาํเนาทะเบียนบา้น  

    (       )   5.3  สาํเนาประกาศนียบตัร    (       )   5.10  ผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีจากคณะกรรมการ 

    (       )   5.4  สาํเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน                      ประจาํ คณะ/ สาํนกั/ สถาบนั หรือหน่วยงาน 

    (       )   5.5  สาํเนาใบรับรองปริญญาบตัร                       ในมหาวทิยาลยั 

    (       )   5.6  ใบรับรองแพทย ์    (       )   5.11  หลกัฐานอ่ืน ๆ ถา้มี (โปรดระบุ) .................          

    (       )   5.7  สาํเนาการเปล่ียนช่ือ  –  ช่ือสกลุ                                              .......................................................................... 
 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มคุีณสมบัตติรงตามประกาศรับสมคัรและข้อความทีข้่าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมคัรนีถู้กต้อง 

    และเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความไม่เป็นความจริง  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ 

 
 
 
 

 

   ลงลายมือช่ือผูส้มคัร………………..……………………….   (ใหล้งลายมือช่ือต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีรับสมคัร) 
 

     (..................................................................)   
 

    วนัท่ี………..เดือน………….………….พ.ศ……………. 
 

 

 

 

         เฉพาะเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น 

ไดต้รวจสอบภาพถ่ายตวัจริง หลกัฐานการศึกษา                                 ไดต้รวจคุณสมบติัทัว่ไป  และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ 

และบตัรประจาํตวัประชาชน ผูส้มคัรสอบแลว้เห็นวา่                          ตาํแหน่งของผูส้มคัรแลว้ปรากฏวา่ 

เป็นบุคคลคนเดียวกนั                                                                             (     )   มีสิทธิเขา้รับการคดัเลือก  

 ………………………………………                                 (     )  ไม่มีสิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือกเพราะ………………….  

          (…………………………………………..) ผูต้รวจสอบ            …………………………….…………….ผูต้รวจคุณสมบติั       
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ประวตัิการศึกษาและการทาํงานของผู้สมัครฯ 
      

1.  ประวตัิการศึกษา 
 

( ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถงึข้ันสูงสุด ) 
 

ระดบัการศึกษา 

 

ช่ือสถานศึกษา 

 

วุฒิการศึกษาและ

สาขาทีจ่บ 

 

คะแนนเฉลีย่ 

 

สําเร็จปี 

ประถมศึกษา     

มธัยมศึกษา     

อาชีวศึกษา  (ปวช. ปวส.)     

ปริญญาตรี     

ปริญญาโท     

ปริญญาเอก     

     

     

 

2.   

 

ประวตัิการทาํงานจากอดีตจนถงึปัจจุบนั 

 

ที่ 

 
 

สถานทีท่าํงาน 

 
 

ตาํแหน่งหน้าที ่ 
ระยะเวลาทาํงาน  

เงินเดือน 

 

เหตุที่

ลาออก 
 

จาก 

 

ถึง 
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3.  
 

ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษา 

 

ภาษา 

 

ระบุ :    พอใช้ /    ดี /    ดีมาก 

 

ความเข้าใจ พูด อ่าน เขียน 

ไทย     

องักฤษ     

จีน     

อ่ืน ๆ       

     
 

 

4.  
 

ความรู้ความสามารถด้านคอมพวิเตอร์ (ระบุโปรแกรม) 

 

 

 

 

 

 
 

5.  ความรู้ความสามารถพเิศษด้านอืน่ ๆ
 

  

 

 

 

 

 

 
 

ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง   
 

 

                       (ลงช่ือ)………..……..……………………………..ผูส้มคัร 
 

         (....................................................................) 

                                                       ....................../......................../.............................. 
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