ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
-----------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติการระบบปรับอากาศ จํานวน ๑ อัตรา ตําแหน่ง พนักงานธุรการ
จํานวน ๒ อัตรา พนักงานสถานที่ จํานวน ๒ อัตรา พนักงานอาคาร จํานวน ๑ ตําแหน่ง พนักงานทั่วไป
๑ ตํ า แหน่ ง และพนั กงานรั ก ษาความปลอดภัย จํานวน ๓ อั ตรา รวมทั้ งหมด ๑๐ อัตรา ด้วยเงิ นบํารุ ง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
ตําแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ (ระบบปรับอากาศ)
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๗,๖๗๐ บาท
ตําแหน่ง พนักงานธุรการ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๖,๔๑๐ บาท
ตําแหน่ง พนักงานทั่วไป
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า
ค่าตอบแทนเดือนละ
๕,๗๐๐ บาท
ตําแหน่ง พนักงานอาคาร
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๕,๗๐๐ บาท
ตําแหน่ง พนักงานสถานที่
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๕,๗๐๐ บาท
ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๕,๗๐๐ บาท

/๒. คุณสมบัติ.....

๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิส์ มัครสอบ
ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัตทิ ั่วไป
๓.๑ มีสญ
ั ชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓.๓ เป็นผู้เลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๔ ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นําใบรับรองการปฏิบัติงาน
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
๓.๖ ไม่เป็นผูก้ ําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ
๓.๗ พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๓.๘ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
๓.๙ ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่
๔. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง
มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๕. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครฯ
สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๖. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๖.๑ สําเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
ผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)
๖.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว 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 โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
ตําแหน่งละ
๕๐ บาท
/๘. ประกาศ.......

๓
๘. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ งานการเจ้าหน้าที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pcru.ac.th
๙. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือกฯ
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
๑๐. วิธสี อบคัดเลือก
๑๐.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ ไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑๐๐ คะแนน)
๑๐.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ( ๑๐๐ คะแนน)
๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิง่ แวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์
ปัญญาและบุคลิกภาพ ( ๑๐๐ คะแนน)
๑๑. เกณฑ์การตัดสิน ผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้
คะแนนจากการสอบคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ และจะต้องได้คะแนนรวมในข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๒ และ
๑๐.๓ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
๑๒. การประกาศขึน้ บัญชีผสู้ อบคัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนน
รวมสูงไปหาต่ําตามลําดับ ในกรณีที่ผสู้ อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ
ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ถือเลขประจําตัวสอบเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ โดยได้แสดงเจตนา
สละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเวลาในการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
/๑๔. ประกาศ....

๔
๑๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ กฯ ในวั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ งานการเจ้ า หน้ า ที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pcru.ac.th
๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้ ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ ม ารายงานตั ว และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน ในวั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

๕

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗)
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สังกัด/ตําแหนง
วุฒ/ิ สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
พนักงานปฏิบัติการ
๑. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไมต่ํากวานี้ สาขาไฟฟา ๑
(ระบบปรับอากาศ)
หรืออิเล็กทรอนิกส , เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
๒. มีประสบการณในการทํางานดานติดตั้ง ซอม บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะเพศชาย
พนักงานธุรการ

๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
๒. มีประสบการณในการทํางานดานธุรการ จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

๒

พนักงานสถานที่

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะเพศชาย

๒

พนักงานอาคาร

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะเพศหญิง

๑

พนักงานทั่วไป

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะเพศชาย

๑

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะเพศชาย

๓

๖
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
----------------------------------------------------วัน เวลา และสถานที่คัดเลือ ก (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตําแหน่ ง
และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) สอบคัดเลือกวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันสอบคัดเลือก

วิชา

- ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เวลา
๐๙.๐๐
–
๑๐.๐๐ น.

- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน่ง(ทฤษฎี/หรือ ปฏิบตั ิ)

๑๐.๐๐ –
๑๒.๐๐ น.

- ความรู้ความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง(สัมภาษณ์)

๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

สถานที่สอบ

จะแจ้งสถานที่สอบเมื่อประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

