
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

     เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงาน                

ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน    

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงาน   

ในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒ และความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศ

รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จํานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 

ชื่อตําแหนง จํานวนอัตรา ประเภทตําแหนง สังกัด ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงตามท่ีระบุไวในบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี (ตามบัญชีแนบทายหมายเลข ๑) 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

๒.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังตอไปน้ี 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปน

โรค   ท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตาม

ขอบังคับน้ี  หรือกฎหมายอ่ืน 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี

(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(๖) เปนกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันในหาง

หุนสวนหรือบริษัท  เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบด ี
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(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองคการมหาชนหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๑๐) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

(๑๒) เปนผูออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

 ผูท่ีจะเขารับบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม (ข) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 

(๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ

ตองหามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะ

ตองหามตามขอ (๑๑) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน

หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคล

เขารับราชการ ท้ังน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 

๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๓. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ   

(ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ หมายเลข ๑) 

๔.  การดําเนินการ 

๔.๑ ใบสมัคร ผูประสงคจะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครไดท่ีงานการเจาหนาท่ี 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวนโหลดทางเว็บไซต http://www.cpru.ac.th/ 

หรือ http://president.cpru.ac.th/ ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

๔.๒ การชําระคาธรรมเนียม ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหชําระคาธรรมเนียมในการ

สมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท ไดเพียง ๒ กรณี คือ 

 (๑) ชําระเงินดวยตนเองท่ีงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแตวันท่ี ๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุด

นักขัตฤกษและวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี) 

 (๒) โอนเงินผานธนาคารหรือตู ATM เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย ประเภท

ออมทรัพย ชื่อบัญชี “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เงินสวัสดิการบุคลากร เลขท่ี ๓๔๒ - ๑ - ๐๓๔๖๖ - ๔” โดยใหถาย

สําเนาสลิปหรือใบนําฝาก แนบมาพรอมเอกสารการสมัคร ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๔.๓   การสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวน 

ชัดเจน พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามขอ ๕ สงได ๒ กรณี คือ 
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  (๑)  กรณีสงดวยตนเอง ใหสงไดท่ีงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต

วันท่ี ๑-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษและ

วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี) 

 (๒)  กรณีสงทางไปรษณีย ใหสงภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยถือวันประทับตราท่ีสง

เปนหลักฐานสําคัญใหจาหนาซองถึง “ 

 

 

 

 

 

 

 

๕.   เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการสมัคร 

(๑) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ในกรณีท่ียังไมไดรับ 

ปริญญาบัตร ซ่ึงสถานศึกษาออกใหจากผูมีอํานาจกอนวันปดรับสมัคร   จํานวน ๑ ฉบับ  

 (๒)  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๓)  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๕)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว  

ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน       จํานวน ๑ รูป 

 (๖)  เอกสารการผานงานตามท่ีกรอกไวในใบสมัคร (ถามี)  จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)    จํานวน ๑ ฉบับ 

 (๘) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายหมายเลข ๑      จํานวน ๑ ชุด 

 (๙) สําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท 

(กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย)      จํานวน ๑ ฉบับ 

ใหผูสมัครรับการคัดเลือก แนบเอกสารหลักฐานดังกลาวใหครบถวน พรอมท้ังลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองให

ครบทุกฉบับ หากปรากฏวาเอกสารหลักฐานของผูสมัครไมครบถวน หรือไมเปนไปตามประกาศน้ี มหาวิทยาลัยอาจถือ

วาทานขาดคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก และหากตรวจสอบพบเปนเอกสารเท็จอาจถูกดําเนินคดีทางอาญาดวย 

 ๖. เงื่อนไขการสมัครรับการคัดเลือก 

๖.๑  ผูสมัครสามารถสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนง และเม่ือสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 

๖.๒ ผูสมัครรับการคัดเลือกจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันท่ีปดรับ

สมัครสอบและหรือวันท่ีรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง กรณีสอบผานตามประกาศผลการคัดเลือก ท้ังน้ี การสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ  

กรุณานําสง 

หนวยสรรหาและพัฒนาบุคลากร  

งานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

เลขท่ี ๑๖๗ หมู ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

(สงเอกสารสมัครงานในตําแหนง...............................................................................................) 
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กรณีท่ีผูสมัครรับการคัดเลือกยังไมสําเร็จการศึกษา ตองเปนผูศึกษาครบตามหลักสูตร และรอ

อนุมัติวุฒิการศึกษาจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติเทาน้ัน 

๖.๓ การสมัครรับการคัดเลือกตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง

ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน หาก

ผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๑๓๗ 

๖.๔ ผูสมัครรับการคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครรับการคัดเลือก และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 

ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซ่ึงผูสมัครสอบคัดเลือกนํามายื่น

ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครรับการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาตั้งแตตน    และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูสมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับ

การสอบภายในวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีปายสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และทางเว็บไซต

http://www.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/ 

๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ 
 

วัน เดือน ป กําหนดการดําเนินการ เวลา 

๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ยื่นเอกสารสมัครดวยตนเอง 

สงเอกสารสมัครทางไปรษณีย (ถือวันประทับตราสงเปนสําคัญ) 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิรับการประเมินความรูความสามารถ ภายใน ๑๖.๓๐ น. 

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกาศผลผูผานการประเมินความรูความสามารถฯ (ขอเขียน) ภายใน ๑๖.๓๐ น. 

๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) 

ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ภายใน ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลผูผานการเลือกสรร ภายใน ๑๖.๓๐ น. 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) กอน และผูผานการ

ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ดังกลาว จะตองเขารับการทดสอบความรูความสามารถท่ี

ใชเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) และความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ตอไป 
 

 ๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก รวม ๒๐๐ คะแนน ประกอบดวย 

๙.๑  ภาควิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  ๑๕๐ คะแนน 

(๑) ความรูในตําแหนง หรือสาขาวิชาท่ีสมัคร  ๑๐๐ คะแนน 

(รายละเอียดแนบทายหมายเลข ๑) 

 



๕ 
 

(๒) ความรูความสามารถดานการสอน   ๕๐ คะแนน 

(รายละเอียดแนบทายหมายเลข ๑) 

  ๙.๒  ภาควิชาความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง  ๕๐ คะแนน  

   (รายละเอียดแนบทายหมายเลข ๑) 

 

๑๐.  เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

๑๑. การข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 

 การขึ้นบัญชีผูผานเกณฑ จะเรียงลําดับผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบ

ไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูท่ีสอบไดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ท่ีสูงกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา    

ถาไดคะแนนความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) เทากัน จะใหผูท่ีสอบไดความรูความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง (ปฏิบัติ) ท่ีสูงกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) เทากัน    

ใหผูท่ีไดคะแนนความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนน

ความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน จะใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูท่ี

อยูในลําดับท่ีสูงกวา 

 การขึ้นบัญชี จะขึ้นไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก แตถามีการคัดเลือก

อยางเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีใหมแลว บัญชีคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก  

๑๒.  การบรรจุและแตงต้ัง 

การบรรจุแตงตั้งผูผานการคัดเลือกน้ัน จะพิจารณาตามการขึ้นบัญชีของผูผานเกณฑตามขอ ๑๐ 

ผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งแลว เม่ือไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ี ตองไปรายงานตัวเขาปฏิบัติ

หนาท่ีราชการตามท่ีกําหนด ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธ์ิ 

ผูสมัครรับการคัดเลือกท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี เม่ือผานการคัดเลือกแลว จะขอ

ปรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิสูงกวากําหนดตามประกาศรับสมัครภายหลังไมได 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย  เกษสุวรรณ) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

 

 ท่ี  ๔๖๗/๒๕๕๔      

 

 



๖ 
 

เอกสารรายละเอียดหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๔๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๔ 

......................................................................... 

 

รหัสตําแหนง  ๓๐๕ 

ช่ือตําแหนง  อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

จํานวนอัตรา  ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๒,๐๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน  ประกันสังคม หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ระยะเวลาการจาง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ได รับปริญญาโท ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ                 

จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 

๒. มีความรูความสามารถ และประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยการบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

๑. ความรูในตําแหนงและสาขาวิชาที่สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 

โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย และหรืออัตนัย ท่ีเก่ียวของกับความรูในตําแหนงและสาขาวิชาท่ีสมัคร 

๒. ความรูความสามารถทางดานการสอน (๕๐ คะแนน) 

 โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดเตรียมแผนการสอน ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับตําแหนง และสาขาวิชาท่ี

สมัคร จํานวน ๓ ชุด พรอมท้ังใหทดสอบปฏิบัติการสอนโดยไมมีสื่อโสตทัศนูปกรณ คนละไมเกิน ๒๐ นาที 

๓. ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (๕๐  คะแนน) 

เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ  ท้ังน้ี  อาจใช

วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตวัเขา

กับผูรวมงานรวมท้ังสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏภิาณ  ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน 

และรวมถึงสมรรถนะหลกั  สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

 



๗ 
 

เอกสารรายละเอียดหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๔๖๗/๒๕๕๔ ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๔ 

......................................................................... 

 

รหัสตําแหนง  ๓๐๖ 

ช่ือตําแหนง  อาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

จํานวนอัตรา  ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๘,๗๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน  ประกันสังคม หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ระยะเวลาการจาง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรี ทางดานการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 

๒. มีความรูความสามารถ และประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยการบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

๑. ความรูในตําแหนงและสาขาวิชาที่สมัคร (๑๐๐ คะแนน) 

โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย และหรืออัตนัย ท่ีเก่ียวของกับความรูในตําแหนงและสาขาวิชาท่ีสมัคร 

๒. ความรูความสามารถทางดานการสอน (๕๐ คะแนน) 

 โดยใหผูเขารับการคัดเลือกจัดเตรียมแผนการสอน ในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับตําแหนง และสาขาวิชาท่ี

สมัคร จํานวน ๓ ชุด พรอมท้ังใหทดสอบปฏิบัติการสอนโดยไมมีสื่อโสตทัศนูปกรณ คนละไมเกิน ๒๐ นาที 

๓. ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (๕๐  คะแนน) 

เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติ

การศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ  ท้ังน้ี  อาจใช

วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตวัเขา

กับผูรวมงานรวมท้ังสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏภิาณ  ไหวพริบ  และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน 

และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 



 

                                                

 

 

 
   

ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

คําชี้แจงในการกรอกใบสมัคร 

 ใหผูประสงคที่จะสมัครรับการสอบแขงขัน คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา กรอกรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ตามรายการที่ระบุใหครบถวน สมบูรณ ถูกตอง และเปนขอมูลที่เปน

ความจริง เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาอยางชัดเจน และเปนประโยชนตอผูสมัครเอง โดยไมอนุญาตใหใช

แบบฟอรมอื่นในการสมัคร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครหากไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

  

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 
 

1.  ประวัติสวนตัว 

     1.1  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ 

      1.2  วัน – เดือน - ปเกิด..........................................................ปจจุบันอายุ...........ป..........เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 

      1.3  สถานภาพ   โสด    สมรส    หยา     อ่ืน ๆ ระบ.ุ........................................................................... 

1.4  ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี................หมูท่ี.........ถนน.........................................ตําบล........................................................ 

      อําเภอ.................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................................. 

1.5  สถานท่ีติดตอไดสะดวก รวดเร็ว เลขท่ี............หมูท่ี.........ถนน.............................ตําบล.......................................... 

      อําเภอ.................................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.............................................. 

1.6 หมายเลขโทรศัพท (บาน)................................................. (สถานท่ีทํางาน).............................................................. 

     (มือถือ 1)................................................................E-mail....................................................................................... 

     (มือถือ 2)................................................................E-mail....................................................................................... 

 

 

 

 

ติดรูปถายขนาด 

2.5 x 3.0  ซม. 

โดยใชกาวเทานั้น 

สมัครรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขาเปน 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตําแหนง 
 

  401 นักวิชาการศึกษา   

 (ประจําศูนยบริการนักศึกษาพิการ) 

สมัครรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเขาเปน 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตําแหนง 
 

    301 อาจารย สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

    302 อาจารย สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลฯ 

    303 อาจารย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

    304 อาจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารฯ 

    305 อาจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

    306 อาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ช่ือวุฒิการศึกษา สาขา วิชาเอกที่จบ สถาบันการศึกษาที่จบ จบเม่ือ พ.ศ. เกรดเฉล่ีย 

ปริญญาเอก     

ปริญญาโท     

ปริญญาตรี     

ปวส./ปวท.     

ปวช./ม.ปลาย     

ม.ตน     

ประถมศึกษา     

3.  การทํางาน 

     3.1 งานในปจจุบัน  (ถาปจจุบันไมไดทํางานไมตองกรอกในขอ 3.1) 

เร่ิมทํางานตั้งแตวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ.................(นับถึงวันยื่นใบสมัคร) รวม.........ป........เดือน 

หนาท่ีโดยสังเขป.............................................................................................................................................................. 

ชื่อและท่ีอยูสถานท่ีทํางาน...............................................................................................................................................

สาเหตุท่ีออก.................................................................................................................................................................... 
 

3.2  ประสบการณการทํางาน  (ใหเรียงลําดับทํางานจากคร้ังสุดทายลงไป) 
 

1 ประสบการณทํางาน ตั้งแตเดือน                     พ.ศ.  ถึงเดือน                         พ.ศ. 

ปฏิบัติงานในตําแหนง  รวมอายุการทํางาน       ป     เดือน    วัน 

หนาท่ีโดยสังเขป  

ชื่อและท่ีอยูของหนวยงาน  

สาเหตุท่ีออก  

 

2 ประสบการณทํางาน ตั้งแตเดือน                     พ.ศ.  ถึงเดือน                         พ.ศ. 

ปฏิบัติงานในตําแหนง  รวมอายุการทํางาน       ป     เดือน    วัน 

หนาท่ีโดยสังเขป  

ชื่อและท่ีอยูของหนวยงาน  

สาเหตุท่ีออก  

 

3 ประสบการณทํางาน ตั้งแตเดือน                     พ.ศ.  ถึงเดือน                         พ.ศ. 

ปฏิบัติงานในตําแหนง  รวมอายุการทํางาน       ป     เดือน    วัน 

หนาท่ีโดยสังเขป  

ชื่อและท่ีอยูของหนวยงาน  

สาเหตุท่ีออก  
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4.  การฝกอบรมพิเศษ  ดูงาน  ฝกงาน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  (เฉพาะท่ีสําคัญ) 
 

ป พ.ศ. ช่ือหลักสูตรวิชา สถานที่ฝกอบรม ชวงเวลาฝกอบรม 

ก    

ก    

ก    

5.  กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปจจุบัน อาทิ เปนสมาชิกหรือกรรมการ สมาคม สโมสร ชมรม ของมหาวิทยาลัย 

ป พ.ศ. สถาบัน กิจกรรมที่ทํา 

ก   

ก   

ก   
 

6.  ผลงานดีเดน 

ป พ.ศ. รางวัล / ความดีความชอบพิเศษ / ผลงานดีเดน หนวยงาน / สถาบันที่ให 

ก   

ก   

ก   
 

7.  ตําแหนงหรืองานทีเ่คยปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

     7.1 งานดานวิชาการ 

ป พ.ศ. ตําแหนงทางวิชาการ/วิชาที่สอน/งานวิจัย/งานวิชาการอื่น สังกัด 

ก   

ก   

ก   
 

7.2 ตําแหนงบริหารหรือตําแหนงสําคัญอ่ืน  

ป พ.ศ. ตําแหนง สังกัด 

ฟ   

ฟ   

ฟ   
 

8.  ความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษ 

     8.1.......................................................................................................................................................................................... 

     8.2.......................................................................................................................................................................................... 

     8.3.......................................................................................................................................................................................... 

9.  งานอดิเรก 

     ............................................................................................................................................................................................... 

     ............................................................................................................................................................................................... 
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10.  ทานเคยสมัครเขาทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  หรือไม   ไมเคย  เคย 

       ถาเคยสมัคร  คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี............และเคยสมัครในตําแหนง และหนวยงานใด 

       ตําแหนง...........................................................................หนวยงาน.................................................................................... 

       ตําแหนง...........................................................................หนวยงาน.................................................................................... 

11.  ความพรอมในการทํางาน 

         พรอมท่ีจะมาบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดทันที 

         มีขอผูกพันตองทํางานท่ีเดิมจนถึงวันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ................. 

         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... 

12.  พรอมใบสมัครน้ี  ไดสงหลักฐานตอไปน้ีมาดวย  ( ใหทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนาขอความ) 

   สําเนาใบรายงานผลการศึกษา     สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ

   สําเนาทะเบียนบาน      สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ 

   สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล     สําเนาหนังสือรับรองการทํางานจากท่ีทํางานเดิม  

   สําเนาทะเบียนสมรส      สําเนาการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ 200 บาท  

   รูปถายหนาตรง จํานวน 1 รูป     สําเนาเอกสารการผานหรือไดรับยกเวนการเกณฑทหาร           

   สําเนาใบประกอบวิชาชีพ      แบบบันทึกความสําเร็จ (Portfolio) จํานวน......ชุด 

   เอกสารอ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ...................................................................................................................................... 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา  ขาพเจาไดปดบังความเปน

จริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว ขาพเจายินยอมใหยกเลิกการสมัครงานของขาพเจา หรือหากขาพเจาไดเขามาทํางานกับ

มหาวิทยาลัยแลว  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขาพเจาพนสภาพการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดทันที 

                                                                           (ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร 
 

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

                 วันท่ียื่นใบสมัคร.............................................................. 

คําแนะนําในการสมัคร  ตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

1.  ใหกรอกขอความในชองวางทุกขอ ขอใดท่ีไมมีขอความท่ีจะเติม  ใหทําเคร่ืองหมาย  –  ในชองวางดังกลาว 

            ถาชองวางท่ีเวนให  ไมพอสําหรับเขียน  ใหใชกระดาษอ่ืนเขียนเพ่ิมเติมได 

2.  ใหกรอกขอความท่ีชัดเจนถูกตองและเปนจริง 

............................................................................................................................................................................................ 

เฉพาะเจาหนาที ่  ไดตรวจสอบหลกัฐานการสมัครครบถวนถูกตองแลว          

        (ลงชื่อ)...................................................ผูรับสมัคร 

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

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

 หนวยสรรหา บริหารงานบุคคล 1 งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 โทร 044 - 815111  ตอ  110   โทรสาร. 044 - 815116 http://www.cpru.ac.th 


