
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 

(ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย) 

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

        ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนพนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา สั งกั ดมหาวิทยาลั ยราชภัฏชัยภูมิ  อาศัยอํ านาจตามความ ในมาตรา ๓๑                     

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ , ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๑๗          

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา      

พ.ศ.๒๕๕๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบรรจุบุคคลเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

โดยวิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๗ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔       

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ

คัดเลือกเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จํานวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ) 

๒.   คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก 

๒.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ดังตอไปน้ี 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 

หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ 
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(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตาม

ขอบังคับน้ี หรือกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๖) เปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงานคลายคลึงกัน

ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 

(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองคการ

มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(๑๐) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวิ นั ยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๑) เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

(๑๒) เปนผูออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

 ผูที่จะเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๒ (ข) (๔) (๕) (๖) (๗) 

(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมี

ลักษณะตองหามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณี

มีลักษณะตองหามตาม (๑๑) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว 

และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน ทั้งน้ี          

ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และ

ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

๓. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ  (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ) 

๔.  การดําเนินการ 

๔.๑ ใบสมัคร ผูประสงคจะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครไดที่งานการ

เจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวนโหลดทางเว็บไซต 

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

๔.๒ การชําระคาธรรมเนียม ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหชําระคาธรรมเนียม

ในการสมัคร จํานวน ๒๐๐ บาท ไดเพียง ๒ กรณี คือ 

 (๑) ชําระเงินดวยตนเองที่ งานการเจาหนาที่  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ต้ังแตวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     

ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตร)ี 
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 (๒) โอนเงินผานธนาคารหรือตู ATM เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ประเภท

ออมทรัพย ช่ือบัญชี “งานการเจาหนาที่ ม.ราชภัฏชัยภูมิ” เลขที่ “๓๐๗-๐-๘๖๐๘๑-๘” โดยใหถายสําเนา  

สลิปหรือใบนําฝาก แนบมาพรอมเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๔.๓  การสมัคร ผูประสงคจะสมัครรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวน 

ชัดเจน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามขอ ๕ สงได ๒ กรณี คือ 

  (๑)  กรณีสงดวยตนเอง ใหสงไดที่งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

ต้ังแตวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ            

(เวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตร)ี 

 (๒)  กรณีสงทางไปรษณีย ใหจาหนาซองถึง “งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๑๖๗ หมู ๒ ถนนชัยภูมิ – ตาดโตน ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐” ทั้งน้ี ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยถือวันประทับตราที่สงเปน

หลักฐานสําคัญ 

๕.   เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการสมัคร 

(๑)  สําเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา  

ซึ่งสถานศึกษาออกให ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางชากอนวันย่ืนสมัคร จํานวน ๑  ฉบับ  

 (๒)  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ทุกระดับการศึกษา  จํานวน ๑  ฉบับ 

 (๓)  สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน ๑  ฉบับ 

 (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑  ฉบับ 

 (๕)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ น้ิว   

ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน (เปนรูปถายที่ถายในครั้งเดียวกันทั้งหมด)  จํานวน ๑  รูป 

 (๖)  เอกสารการผานงานตามที่กรอกไวในใบสมัคร (ถาม)ี  จํานวน ๑  ฉบับ 

 (๗)  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาม)ี    จํานวน ๑  ฉบับ 

 (๘)  สําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร  จํานวน ๑  ฉบับ 

      (กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย) 

 (๙)  แฟมสะสมงาน (Portfolio) ที่สงพรอมใบสมัคร   จํานวน ๓ ชุด 

ใหผูสมัครรับการคัดเลือก แนบเอกสารหลักฐานดังกลาวใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือช่ือสําเนา

ถูกตองใหครบทุกฉบับ หากปรากฏวาเอกสารหลักฐานของผูสมัครไมครบถวน หรือไมเปนไปตามประกาศน้ี 

มหาวิทยาลัยอาจถือวาขาดคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก และหากเปนเอกสารเท็จอาจถูกดําเนินคดีทางอาญาดวย 

 ๖. เง่ือนไขการสมัครคัดเลือก 

๖.๑ ผูสมัครคัดเลือกจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปด

รับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาของ

สถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ  
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๖.๒ การสมัครคัดเลือกตามข้ันตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือช่ือ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน         

หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๖.๓ ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครคัดเลือกนํามา

ย่ืนไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครคัดเลือกเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งน้ีมาต้ังแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผูสมัครคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ปายสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ           

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

๘. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ 

วัน เดือน ป กําหนดการดําเนินการ เวลา 

๓๐ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

๓๐ มกราคม ถึง ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

สงเอกสารสมัครทางไปรษณีย 

ย่ืนเอกสารสมัครดวยตนเอง  

 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิรับการคัดเลือก ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ สอบขอเขียน (ความรูที่ใชเฉพาะตําแหนง) 

สอบสัมภาษณ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 

๑ มีนาคม ๒๕๕๕ รายงานตัว ทําสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ) 

๑๐.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก ตองไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ  ๖๐  

๑๑.  การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 

  การข้ึนบัญชีผูผานเกณฑ จะเรียงลําดับผูผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ         

ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) 

มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) เทากัน   

จะใหผูที่ไดคะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) ที่สูงกวาอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได

คะแนนความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง 



๕ 
 
(สัมภาษณ) มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน จะใหผู

ที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่สูงกวา 

การข้ึนบัญชี จะข้ึนไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศผลการคัดเลือก แตถามีการ

คัดเลือกอยางเดียวกันอีก และไดข้ึนบัญชีใหมแลว บัญชีครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 

๑๒.  การบรรจุและแตงต้ัง 

  การบรรจุแตงต้ังผูไดรับคัดเลือกน้ัน จะพิจารณาการข้ึนบัญชี ตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ 

  ผูที่ผานการคัดเลือก ใหมารายงานตัวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.           

ณ งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏชัยภูมิ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ 

  สําหรับผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๒ เมื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว จะแจงใหมารายงานตัวตาม

วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๖   มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

    ( รองศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย  เกษสุวรรณ ) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่   ๒๓ / ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่   ๒๓ /๒๕๕๕ ลงวันที่   ๒๖  มกราคม ๒๕๕๕ 

 

ตําแหนง   อาจารย 

จํานวนอัตรา  ๑  อัตรา 

ปฏิบัติงานสังกัด  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร  

อัตราเงินเดือน    ๒๘,๙๒๐ บาท (งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย) 

สวัสดิการ  คาตําแหนงทางวิชาการ ประกันสังคม และอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล 

๒. เปนผูรับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเครือขายเชิงกลยุทธ เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย            

ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ 

๓. มีความรู ความสามารถ และประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมในหนาท่ี 

๔. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย 

๖. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

 ก.   ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (๑๐๐ คะแนน) 

 ๑.  เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จากแฟมประวัติสวนตัว  ประวัติ

การศึกษา และประวัติการทํางาน ตลอดท้ังผลงานท่ีประสบความสําเร็จท่ีผานมา (๕๐ คะแนน) 

 ๒.  ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยพิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู

เขาสอบและจากการสัมภาษณ ท้ังน้ี อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ เชน 

ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง            

(๕๐ คะแนน) 

 

 

 

 



๗ 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่   ๒๓ /๒๕๕๕ ลงวันที่   ๒๖  มกราคม ๒๕๕๕ 

 

ตําแหนง   อาจารย 

จํานวนอัตรา  ๑  อัตรา 

ปฏิบัติงานสังกัด  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

อัตราเงินเดือน    ปริญญาเอก  ๒๘,๙๒๐  บาท (งบประมาณแผนดิน) 

   ปริญญาโท ๒๑,๔๒๐  บาท (งบประมาณแผนดิน) 

สวัสดิการ  คาตําแหนงทางวิชาการ ประกันสังคม และอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 

๒. มีความรู ความสามารถ และประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมในหนาท่ี 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

 ก.   ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ( ๕๐ คะแนน) 

 ๑.  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยการสอบขอเขียน 

 ข.  ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (๕๐ คะแนน) 

 ๑.  เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จากแฟมประวัติสวนตัว  ประวัติ

การศึกษา และประวัติการทํางาน ตลอดท้ังผลงานท่ีประสบความสําเร็จท่ีผานมา 

 ๒.  พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ท้ังน้ี อาจใชวิธีการ

อ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 

รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึง

สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

 

 

 

 

 



๘ 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่   ๒๓ /๒๕๕๕ ลงวันที่   ๒๖  มกราคม ๒๕๕๕ 

 

ตําแหนง   อาจารย 

จํานวนอัตรา  ๑  อัตรา 

ปฏิบัติงานสังกัด  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

อัตราเงินเดือน    ปริญญาเอก  ๒๘,๙๒๐  บาท (งบประมาณแผนดิน) 

   ปริญญาโท ๒๑,๔๒๐  บาท (งบประมาณแผนดิน) 

สวัสดิการ  คาตําแหนงทางวิชาการ ประกันสังคม และอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 

๒. มีความรู ความสามารถ และประสบการณสอนในสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมในหนาท่ี 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบตัิงานในหนาท่ี 

 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

 ก.   ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ( ๕๐ คะแนน) 

 ๑.  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยการสอบขอเขียน 

 ข.  ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (๕๐ คะแนน) 

 ๑.  เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง จากแฟมประวัติสวนตัว  ประวัติ

การศึกษา และประวัติการทํางาน ตลอดท้ังผลงานท่ีประสบความสําเร็จท่ีผานมา 

 ๒.  พิจารณาจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ท้ังน้ี อาจใชวิธีการ

อ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง  ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 

รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึง

สมรรถนะหลัก 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..........................................................ปจจุบันอาย.ุ..........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 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตําแหนง 
 

        201 อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

        202 อาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

        203 อาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร   
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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.  ตําแหนงหรืองานที่เคยปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนไมตํ่ากวาระดับปริญญาตร ี

     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 ๕ 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 ่  ไดตรวจสอบหลักฐานการสมัครครบถวนถูกตองแลว          

        (ลงชือ่)...................................................ผูรับสมัคร 

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

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

 
 หนวยสรรหา บริหารงานบุคคล 1 งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

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


