
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
……………………………………… 

 
         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จํานวน ๑๑ อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ช่ือกลุ่มงาน  ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

- ประจําสํานักงานอธิการบดี      จํานวน ๖ อัตรา 
- ประจําคณะครุศาสตร์       จํานวน ๑ อัตรา 
- ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         จํานวน ๑ อัตรา 
- ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        จํานวน ๑ อัตรา 
- ประจําคณะวิทยาการจัดการ           จํานวน ๑ อัตรา 
- ประจําวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จํานวน ๑ อัตรา 
 

   ขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติ 
    ๑. ปฏิบัติงานหน้าที่ประจําในแต่ละหน่วยงานที่สังกัด 
    ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒  รายละเอียดการจ้างงาน      
          ระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา ๔ ปี 
    อัตราค่าจ้าง   

- ปริญญาตรี  เดือนละ   ๙,๕๓๐.- บาท (และค่าครองชีพตามกฎหมาย) 
- ปริญญาโท  เดือนละ ๑๑,๖๑๐.- บาท (และค่าครองชีพตามกฎหมาย) 
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   ๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร 
  ๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   ๑. มีสัญชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้   
ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๕. ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
   ๗. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๘. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 
   ๙. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
   ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
  ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
   สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิและสาขาวิชาที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. 
รับรอง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วเท่านั้น 
 
 ๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ อาคารอํานวยการใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี ตั้งแต่วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ –  ๔ มีนาคม ๒๕๕๔  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๔.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ๔.๒.๑ สําเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงผลการเรียน  
ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวัน
รับสมัคร  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร   
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 ๔.๒.๒ ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบันที่สําเร็จการศึกษา  

และ/หรือใบรับรองประสบการณ์  ในกรณีที่เคยผ่านงานอื่นมาก่อน  และ/หรือใบรับรองความ 
สามารถพิเศษ และ/หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ (จะต้องมีอายุของ
เอกสารไม่เกิน ๒ ปี) 
      ๔.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
       ๔.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

 ๔.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓x๔  
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  และถ่ายคร้ังเดียวกัน  จํานวน ๓ รูป 
 
 ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร 
และกําหนดวนั เวลา สถานที่เลือกสรร  ภายในวันที ่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอํานวยการใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และทาง   
http://www.mcru.ac.th 
 
 ๖.  ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบเลือกสรรเสยีค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้) 
 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ผู้สมัครจะได้รับการประเมินสมรรถนะและเลอืกสรร  ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcru.ac.th/
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วันประเมิน วิธีประเมินสมรรถนะ เวลา หมายเหต ุ

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน   
   - ทดสอบภาคทฤษฎ ี (โดยวิธีสอบขอ้เขียน) ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ๑๐๐ คะแนน 
     ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตําแหน่ง 

  - ทดสอบภาคทฤษฎี (โดยวิธีการสอบ 
    ข้อเขียน) ขอบข่ายความรู้กฎหมาย 
    ในการปฏิบัติงาน (พ.ร.บ.มหาวิทยาลยั 
    ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗, พ.ร.บ.การศึกษา 
    แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชกฤษฎีกา  
    ว่าด้วย หลกัเกณฑ์และวธิีการบริหาร 
    กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖) 

 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 
๑๐๐ คะแนน 

 ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จําเป็น 
ต่อการปฏิบัตงิาน 

  

  - ทดสอบภาคปฏิบัติ (โดยวิธีการใช้ 
    คอมพิวเตอร์) 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๒๐ น. ๑๐๐ คะแนน 

     โปรแกรม  Microsoft Word และ     
    Microsoft  Excel 

  

 ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   

   - สัมภาษณ์  ๑๔.๓๐ เป็นต้นไป ๑๐๐ คะแนน 
    

 
 ๘.  เกณฑ์การตัดสนิ 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะตอ้งเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้
คะแนนรวมทกุวิชาไม่ต่ํากวา่ร้อยละ ๖๐  การจัดจ้างจะเป็นตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 
 ๙.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาํดับ
คะแนนสอบ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ณ งานบริหารงานบคุคล สํานักงานอธิการบด ี ช้ัน ๑ 
อาคารอํานวยการใหม่  และทาง http://www.mcru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลอืกสรร  ครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญช ี  หรือหากมหาวิทยาลัยประกาศ 
รับสมัครตําแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามประกาศนี้ ให้ถือว่ายกเลิกบัญชีนี้เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 

http://www.mcru.ac.th/
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 ๑๐. การจัดทาํสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะตอ้งมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือทําสัญญาจ้างและรับหนงัสอืส่งตัว ณ งานบริหารงานบุคคล 
สํานักงานอธิการบด ี ช้ัน ๑ อาคารอาํนวยการใหม ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเร่ิม
ปฏิบัติราชการ  ในวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔   ณ หน่วยงานต้นสังกัด 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

ลงชื่อ 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                         
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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ตําแหน่ง สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หมายเหตุ 
เจ้าหน้าท่ี งานเลขานุการ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

บริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี ๒. มีความรอบรู้เก่ียวกับงานด้านเลขานุการ  
เลขท่ี ๐๐๒  ๓. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  

จํานวน ๑ อัตรา  ๔. สามารถใช้อุปกรณ์สํานักงานได้เป็นอย่างด ี  
  ๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี   
  ๖. สามารถฟัง อ่าน และเขียน  ภาษาอังกฤษได้   
      เป็นอย่างดี  
  ๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  ๘. สามารถพมิพ์หนังสือราชการได้  
    

เจ้าหน้าท่ี งานบริหารท่ัวไป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรอืเทียบได้  
บริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี     ไม่ต่ํากว่าน้ีทางสาขาคอมพิวเตอร ์  

เลขท่ี ๐๐๓  ๒. มีสามารถออกแบบระบบงานสารบรรณได้  
จํานวน ๑ อัตรา  ๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้     

  ๔. มีความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๕. เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี  
  ๖. มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุมและสัมมนา  
    

นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท  
เลขท่ี ๐๐๔, ๐๐๕ สํานักงานอธิการบดี     สาขานิเทศศาสตร,์ นิเทศศิลป์, สื่อสารมวลชน  
จํานวน ๑ อัตรา      หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

  ๒. มีประสบการณ์ทํางานด้านการประชาสัมพันธ์  
      การผลิตสือ่ งานวิทยุ โทรทัศน์ เทคโนโลยีการ  
      สื่อสาร หรืองานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์  
  ๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
      โปรแกรม Photo Shop, Illustrator,  
      Microsoft Office  โดยสามารถผลติสือ่  
      ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างด ี  
  ๔. หากประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณา  
      เป็นพิเศษ  
  ๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้  
  ๖. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี  
  ๗. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการตลาด และ/หรือ  
      ประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนมาก่อนจะพิจารณา  
      เป็นพิเศษ  



 -๗- 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 
ตําแหน่ง สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หมายเหตุ 

นักวิชาการเงิน งานบริหารการคลัง ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี  
และบัญชี และทรัพย์สิน ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ  
เลขท่ี ๐๐๖ สํานักงานอธิการบดี     และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี  

จํานวน ๑ อัตรา  ๓. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชี-การเงิน  
  ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี  
  ๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้  
    

เจ้าหน้าท่ี งานบริหารท่ัวไป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
บริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี ๒. มีประสบการณ์ทํางานด้านงานบริหารท่ัวไป  

เลขท่ี ๐๐๗  ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี  
จํานวน ๑ อัตรา  ๔. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านบัญชี-การเงิน  

  ๕. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สํานักงาน  
      ได้เป็นอย่างด ี  
  ๖. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้  
    

เจ้าหน้าท่ี คณะครุศาสตร์ ๑. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือ  
บริหารงานท่ัวไป      เทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง  

เลขท่ี ๐๐๘  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานใน  
จํานวน ๑ อัตรา      งานสํานักงานคณะเป็นอย่างด ี  

  ๓. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการปฏิบตั ิ  
      งานสํานักงานหรือโปรแกรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
  ๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ  
      วันเสาร์-อาทิตย์ได ้  
  ๕. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์  
      และวางแผนบริหารจัดการงานสํานักงาน  
    

นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา  
เลขท่ี ๐๐๙ และสังคมศาสตร์     คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ๒. มีประสบการณ์ในการปฏบิัติงานในศูนย์ภาษา  
      หรือศูนย์สื่อสารการเรียนรู้ อย่างน้อย ๕ ปี  
  ๓. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับ  
      ชาวต่างชาติได ้  
  ๔. สามารถซ่อมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ได้ในระดับด ี  
    



 -๘- 

    
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 
ตําแหน่ง สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หมายเหตุ 

นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
เลขท่ี ๐๑๑  ๒. มีประสบการณ์ทํางานด้านกิจกรรมนักศึกษา  

จํานวน ๑ อัตรา  ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี  
  ๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้  
    

เจ้าหน้าท่ี คณะวิทยาศาสตร์ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ  
บริหารงานท่ัวไป และเทคโนโลยี     ท่ัวไป  

เลขท่ี ๐๑๒  ๒. มีประสบการณ์การทํางานด้านการเงิน   
จํานวน ๑ อัตรา      งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ อย่างน้อย ๒ ปี  

  ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี  
  ๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้  
    

นักวิชาการ วิทยาลัยมวยไทย ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการ-  
คอมพิวเตอร์ ศึกษาและการแพทย์     คอมพิวเตอร์  
เลขท่ี ๐๑๕ แผนไทย ๒. มีประสบการณ์การทํางานด้านสนับสนุนไอที  

จํานวน ๑ อัตรา      การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์  
      และที่เก่ียวข้อง  
  ๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี  
  ๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได ้  
  ๕. มีประสบการณ์ทํางานด้านวิทยาลัยมวยไทยและ  
         การแพทย์แผนไทย  
    
    
    
    

 
 
 


