
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

     เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแขงขันเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

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

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแขงขันเขาเปนพนักงาน           

ในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๒ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการ

สอบแขงขันหรือคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ และมติคณะอนุกรรมการกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๕ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแขงขันเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน จํานวน ๑๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑.   ตําแหนงที่รับสมัคร 

ชื่อตําแหนง จํานวนอัตรา ประเภทตําแหนง สังกัด ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ตามท่ีระบุไวในบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ หมายเลข ๑ 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

๒.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตอไปน้ี 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปนโรค

ท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ

น้ี หรือกฎหมายอ่ืน 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี

(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 



๒ 

 

(๖) เปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันในหาง

หุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบด ี

(๗) เปนบุคคลลมละลาย 

(๘) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองคการมหาชนหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๑๐) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

(๑๒) เปนผูออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 

 ผูท่ีจะเขาบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม (ข) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) (๑๑) (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม (๙) หรือ (๑๐) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตามขอ 

(๑๑) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก

ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขา

รับราชการ 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 ผูประสงคจะสมัครรับการสอบแขงขันสามารถขอรับใบสมัครไดท่ีงานการเจาหนาท่ี 

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

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

๔.๒ การชําระคาธรรมเนียม ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบแขงขัน ใหชําระคาธรรมเนียมในการ

สมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท ไดเพียง ๒ กรณี คือ 

 (๑) ชําระเงินดวยตนเองท่ีงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษ

และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี) 

 (๒) โอนเงินผานธนาคารหรือตู ATM เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย ประเภทออม

ทรัพย ชื่อบัญชี “งานการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๗ – ๐ – ๘๖๐๘๑ – ๘” โดยใหถายสําเนา 

สลิปหรือใบนําฝาก แนบมาพรอมเอกสารการสมัคร ภายในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

๔.๓   การสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวน ชัดเจน 

พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามขอ ๕ สงได ๒ กรณี คือ 



๓ 

 

  (๑)  กรณีสงดวยตนเอง ใหสงไดท่ีงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 

๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุด    

ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

 (๒)  กรณีสงทางไปรษณีย ใหสงภายในวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 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  

ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ       

 (๙)  สําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท 

(กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย)      จํานวน ๑ ฉบับ 
 

ใหผูสมัครรับการสอบแขงขัน แนบเอกสารหลักฐานดังกลาวใหครบถวน พรอมท้ังลงลายมือชื่อสําเนาถูกตองให

ครบทุกฉบับ หากปรากฏวาเอกสารหลักฐานของผูสมัครไมครบถวน หรือไมเปนไปตามประกาศน้ี มหาวิทยาลัยอาจถือวา

ทานขาดคุณสมบัติเขารับการสอบแขงขัน และหากตรวจสอบพบเปนเอกสารเท็จอาจถูกดําเนินคดีทางอาญาดวย 
 

 ๖. เงื่อนไขการสมัครสอบแขงขัน 

๖.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมี

สิทธิสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันท่ีปดรับสมัครสอบและ

หรือวันท่ีรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง กรณีสอบผานตามประกาศผลการสอบแขงขัน ท้ังน้ี การสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ  

กรณีท่ีผูสมัครสอบแขงขันยังไมสําเร็จการศึกษา ตองเปนผูศึกษาครบตามหลักสูตร และรออนุมัติวุฒิ

การศึกษาจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติเทาน้ัน 

กรุณานําสง 

งานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

๑๖๗ หมู ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 

( สงเอกสารสมัครงาน รหัสตําแหนง ............ชื่อตําแหนง..................................................... ) 

 



๔ 

 

๖.๒ การสมัครสอบแขงขันตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความ

ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน หากผูสมัครจงใจ

กรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

๖.๓ ผูสมัครสอบแขงขันตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ  ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความ

ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซ่ึงผูสมัครสอบคัดเลือกนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไป

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาตั้งแต

ตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบแขงขัน วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการ

สอบภายในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท่ีปายสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และทางเว็บไซต

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

๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ 

วัน เดือน ป กําหนดการดําเนินการ เวลา 

๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ยื่นเอกสารสมัครดวยตนเอง 

สงเอกสารสมัครทางไปรษณีย (ถือวันประทับตราสงเปนสําคัญ) 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขัน ๑๖.๓๐ น. 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 

ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข ขอเขียน) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข ปฏิบัติ) 

ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลการสอบแขงขัน ๑๖.๓๐ น. 

๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐ น. 
 

 ๙. หลักสูตรและวิธีการสอบ มี ๓ ภาค รวม ๓๐๐ คะแนน ประกอบดวย 

๙.๑  ภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป ๑๐๐ คะแนน 

  (๑)  วิชาความสามารถท่ัวไป ๒๐ คะแนน (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ หมายเลข ๒) 

  (๒)  วิชาภาษาไทย  ๒๐ คะแนน (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ หมายเลข ๒) 

  (๓)  วิชาความรอบรู  ๖๐ คะแนน (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ หมายเลข ๒) 

๙.๒  ภาค ข ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ๑๕๐ คะแนน 

 (๑)  ความรูในตําแหนง หรือสาขาวิชาท่ีสมัคร ๑๐๐ คะแนน  

   (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ หมายเลข ๒) 

 (๒)  ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ๕๐ คะแนน  

   (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ หมายเลข ๒) 

  ๙.๓  ภาค ค ความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง ๕๐ คะแนน  

    (รายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศ หมายเลข ๒) 



๕ 

 

๑๐.  เกณฑการตัดสิน 

  ผูท่ีจะถือวาเปนผูสอบแขงขันไดตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

๑๑. การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 

   การขึ้นบัญชีผูผานเกณฑ จะเรียงลําดับผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบได

คะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนน

ความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน ใหผูท่ีสอบไดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงท่ีสูงกวาอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได

คะแนนความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับ        

ท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน จะใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลําดับ    

ท่ีสูงกวา 

   การขึ้นบัญชี จะขึ้นไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศผลการสอบแขงขัน แตถามีการ

สอบแขงขันอยางเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีใหมแลว บัญชีคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก  

๑๒. การบรรจุและแตงต้ัง 

การบรรจุแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน จะพิจารณาตามการขึ้นบัญชีของผูสอบแขงขันตามขอ ๑๐ และ

ขอ ๑๑ และใหผูท่ีผานการสอบแขงขัน (ยกเวนผูท่ีขึน้บัญชีลําดับสํารอง) มารายงานตัวและเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีราชการตาม

วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาทานสละสิทธ์ิ และมหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิ

เรียกบรรจุผูขึ้นบัญชีลําดับสํารองไดทันที 

ผูสมัครรับการสอบแขงขันท่ีมีคุณวุฒิสูงกวาท่ีกําหนดไวในประกาศน้ี เม่ือผานการสอบแขงขันแลว     

จะขอปรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิสูงกวากําหนดตามประกาศรับสมัครภายหลังไมได 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๖   มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย  เกษสุวรรณ) 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

 

 ท่ี  ๒๕๗/๒๕๕๕      
 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รวม ๑๑ อัตรา 

 

รหัสตําแหนง ประเภท ช่ือตําแหนง ระดับ จํานวน ดูรายละเอียด 

๑๐๑ เชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากร ปฏิบัติการ ๒  อัตรา หนา  ๗ 

๑๐๒ วิชาชีพเฉพาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ ๒  อัตรา หนา  ๙ 

๑๐๓ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการพัสด ุ ปฏิบัติการ ๑  อัตรา หนา  ๑๑ 

๑๐๔ วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรไฟฟา ปฏิบัติการ ๑  อัตรา หนา  ๑๓ 

๑๐๕ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการศึกษา (ดานกีฬา) ปฏิบัติการ ๑  อัตรา หนา  ๑๕ 

๑๐๖ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ ๑  อัตรา หนา  ๑๗ 

๑๐๗ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิชาการเงินและบัญช ี ปฏิบัติการ ๑  อัตรา หนา  ๑๙ 

๑๐๘ เชี่ยวชาญเฉพาะ นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ๒  อัตรา หนา  ๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๑ 

ช่ือตําแหนง  บุคลากร  

ระดับ   ปฏิบัติการ 

ประเภทตําแหนง  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

จํานวน   ๒ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   ๑. งานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี จํานวน ๑ อัตรา 

   ๒. สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนดตําแหนง และอัตราเงินเดือน     

การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การจัดทําทะเบียนประวัติ         

การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การสงเสริมการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การดําเนินการเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดําเนินการ

ทางวินัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
(๒) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนา

บุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูล เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการ

วางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 



๘ 

 

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปน

ประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปน

ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดการทุน

มนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยและองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร และนิติศาสตร     

จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๒ 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  วิชาชีพเฉพาะ 

จํานวน    ๒ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   ๑. สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 

   ๒. ศูนยภาษาตางประเทศ จํานวน ๑ อัตรา 

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติใน

ดานตางๆดังน้ี 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทดสอบ

คุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป เพ่ืออํานวยการใหงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปไดอยางราบร่ืนละสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 

(๒) ประมวลผล และปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง และคูมือคําอธิบายชุดคําสั่งตามขอกําหนด

ของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง เพ่ือใหระบบปฏิบัติการ

ทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ให

คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี ้แจง

เร่ืองตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความรวมเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 



๑๐ 

 

๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรรวมท้ังตอบ

ปญหาและชี้แจงเร่ืองราวตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตนและใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือให

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆท่ีเปนประโยชน 

สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ

ตางๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อ

ประสม จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถ และประสบการณทํางานดานวิทยาการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๓ 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการพัสด ุ 

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

จํานวน    ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   สํานักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร 

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับดานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) จัดหา จัดซ้ือ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆ ของ

พัสดุ เชน วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล 

การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุ 

เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสด ุ
(๒) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับคุณลักษณะของพัสดุ เพ่ือใหสามารถ

ตรวจสอบไดโดยสะดวก 
(๓) ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน จําหนายพัสดุเม่ือชํารุดหรือ

เสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทางราชการไดมากท่ีสุด 
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 



๑๒ 

 

(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานงานพัสดุ รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจง

เร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานงานพัสดุ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และ

สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานการบัญชี พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร นิติศาสตร วิศวกรรมศาสตร และทางดานสังคมศาสตรทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ.รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถ และประสบการณทํางานดานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๔ 

ช่ือตําแหนง  วิศวกรไฟฟา  

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  วิชาชีพเฉพาะ 

จํานวน    ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   งานอาคารสถานท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ออกแบบ คํานวณ วางแผนผังทางดานวิศวกรรมไฟฟา ตรวจสอบแกไขแบบ กําหนดรายละเอียด 

ประมาณราคาเก่ียวกับการสราง ติดตั้ง ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองมือไฟฟา เพ่ือใหระบบมี

ความถูกตอง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 
(๒) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลทางวิศวกรรมไฟฟา ติดตามและพัฒนา

เทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา              

ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและ

ชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 



๑๔ 

 

๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรมไฟฟา รวมท้ังตอบปญหา

และชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิศวกรรมไฟฟา เพ่ือใหบุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง 

และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานวิศวกรรมไฟฟา จากสถาบันการศึกษา    

ท่ี ก.พ.รับรอง และ 

๒. ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนดภายในระยะเวลา ๑ ป 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถและประสบการณทํางานดานวิศวกรรมไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๕ 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานกีฬา) 

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

จํานวน    ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   สํานักพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหเปนไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน 
(๒) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความตองการ

กําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือตําราเ รียน 

ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา ดําเนินการ

เก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารทางการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัย เพ่ือเปนมาตรฐานอางอิงและใหการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
(๔) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย สงเสริมการวิจัย

การศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการศึกษา 
(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา       

จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ 

โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 



๑๖ 

 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา รวมท้ังตอบปญหาและ

ชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการศึกษา เพ่ือใหบุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง 

และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา พลศึกษา              

หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ จากสถาบันการศึกษา ท่ี ก.พ.รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถ และประสบการณทํางานดานวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๖ 

ช่ือตําแหนง  นักวิเทศสัมพันธ  

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

จํานวน    ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบด ี

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพ่ือใชใน

การติดตอประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ 
(๒) ชวยศึกษารายละเอียด เตรียมขอมูล พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น รายงาน และดําเนินการ

ติดตอประสานงานเก่ียวกับการใหความรวมมือและความชวยเหลือจากตางประเทศ ในเร่ืองทุนการศึกษา ฝกอบรม หรือ   

ดูงาน การใหความชวยเหลือดานเศรษฐกิจและวิชาการ และอ่ืนๆ เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
(๓) อํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก อาจารย ผูเชี่ยวชาญ เจาหนาท่ีตางประเทศ นักศึกษา และอาสาสมัคร

ท่ีเขามาชวยเหลือ เปนตน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ ใหเปนไปดวยความราบร่ืน 
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  



๑๘ 

 

๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิเทศสัมพันธ รวมท้ังตอบปญหาและ

ชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิเทศสัมพันธ เพ่ือใหบุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง 

และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถ และประสบการณทํางานดานวิเทศสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๗ 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี 

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

จํานวน    ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   งานการเงินและบัญช ีกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได รายจาย

ประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอก

งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีของ

หนวยงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของหนวยงาน เพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย 
(๒) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน เพ่ือใหการรับ-จายเงินขององคกรมี

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวด

ตางๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดาน

งบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตรงกับความ

จําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 
(๓) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน

การเงินตางๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

เพ่ือใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีตางๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน 
(๔) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณและการบัญชี 

ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบร่ืน มีประสิทธิภาพ 
(๕) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 



๒๐ 

 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
๓. ดานการประสานงาน 

(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินและบัญชี รวมท้ังตอบ

ปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือให

บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 

มาตรการตางๆ  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานการเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร และพาณิชยศาสตร จากสถาบันการศึกษา ท่ี ก.พ.รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถ และประสบการณทํางาน ดานการเงินและบัญชี อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

รหัสตําแหนง  ๑๐๘ 

ช่ือตําแหนง  นักตรวจสอบภายใน  

ระดับ   ปฏิบัติการ  

ประเภทตําแหนง  เชี่ยวชาญเฉพาะ 

จํานวน    ๒ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  ๑๓,๗๑๐ บาท 

สวัสดิการ  ประกันสังคม และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ปฏิบัติงานสังกัด   หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดาน

ตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรอง

ราชการคงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสารทางดานการเงิน ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานพรอมท้ังหลักฐานการทําสัญญา การจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 

การใชและการเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียด

งบประมาณรายได รายจาย และการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย รวมท้ังเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ และ

เงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพ่ือดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และ

ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
(๒) จัดทํารายงานตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอขอตรวจพบและขอเสนอแนะใหผูบังคับบัญชาหรือ

หนวยงานตนสังกัดรับทราบผลการดําเนินงาน 
(๓) ศึกษา คนควา รวบรวม และตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลตัวเลข หลักฐานดาร

ทําสัญญา และเอกสารตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและไดผลตรงกับ

หลักฐานท่ีเกิดขึ้นจริง 
(๔) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 



๒๒ 

 

๓. ดานการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
๔. ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานตรวจสอบภายใน รวมท้ังตอบปญหา

และชี้แจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหบุคลากร

ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 

มาตรการตางๆ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานการเงิน การบัญชี การธนาคาร บริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร และพาณิชยศาสตร จากสถาบันการศึกษา ท่ี ก.พ.รับรอง 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มีความรูความสามารถ และประสบการณทํางาน ดานตรวจสอบภายใน อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี 

๒. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

๔. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๕. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๒ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

………………………………………………………… 

 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 

 การดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๕ ประเภท

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน น้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดและแบงการสอบแขงขันออกเปน ๓ ภาค ดังน้ี 

 

ภาค  ก  ความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

 ๑.  วิชาความสามารถทั่วไป (๒๐ คะแนน) 

 (ก)  ความสามารถทางดานการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอด

ทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และขอมูลตาง  ๆ

 (ข)  ความสามารถดานเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ 

หรือรูปภาพ การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลของขอความ สัญลักษณ สถานการณหรือแบบจําลองตาง ๆ 

 ๒.  วิชาภาษาไทย  (๒๐ คะแนน) 

 (ก)  ความเขาใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอานและการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความท่ี

กําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือขอความท่ีกําหนดใหแลวตอบคําถามท่ีตามมาในแตละบทความ หรือ

ขอความ ท้ังน้ีรวมไปถึงการสรุปความ และตีความ 

 (ข)  การใชภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคําหรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลัก

ภาษาและการเรียงขอความ 

  ๓.   วิชาความรอบรู  (๖๐ คะแนน) 

(ก) ความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเหตุการณปจจุบัน    

(ข) นโยบายของรัฐบาลปจจุบันกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในระดับอุดมศึกษา 

(ค) ระเบียบ กฎหมาย ดังน้ี 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๖ 

๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗      

๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม 

ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๔. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๖. ขอบั งคับมหา วิทยาลัยราชภัฏชัยภู มิ  วาด วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. ประกาศมหา วิทยาลัยราชภัฏชัยภู มิ เ ร่ือง  หลัก เกณฑและวิ ธีการลาของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๒๔ 

 

บัญชีรายละเอียด หมายเลข ๒ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่  ๒๕๗/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕ 

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

 

ภาค  ข  ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  ๑๕๐ คะแนน) 

๑. ความรูเฉพาะตําแหนงหรือสาขาวิชาที่สมัคร (ขอเขียน ๑๐๐  คะแนน) 

โดยการทดสอบความรูความสามารถตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนเฉพาะ

ตําแหนง ตามท่ีระบุไวในบัญชีรายละเอียด หมายเลข ๑ ของแตละตําแหนง 

๒. ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอร (ปฏิบัติ ๕๐ คะแนน) 

โดยการทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร เก่ียวกับการราง พิมพ โตตอบหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม การใชโปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการเอกสาร 

และนําเสนองานทางราชการ อาทิ โปรแกรม Microsoft Office 

 

ภาค  ค  ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 

 เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา  

ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ ท้ังน้ี อาจใชวิธีการอ่ืนใด

เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  

ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน

รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เปนตน และรวมถึง

สมรรถนะหลักสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

 

  

 

 

 



 

                                                

 

 

 
   

ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

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

คําชี้แจงในการกรอกใบสมัคร 

ใหผูประสงคที่จะสมัครรับการสอบแขงขัน คัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา กรอกรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ดวยลายมือบรรจงหรือพิมพ ตามรายการที่ระบุใหครบถวน 

สมบูรณ ถูกตอง และเปนขอมูลที่เปนความจริง ขอใดที่ไมมีขอความที่จะเติมใหทําเครื่องหมาย ( – ) ในชองวางดังกลาว

ถาชองวางที่เวนใหไมพอสําหรับเขียน ใหใชกระดาษอื่นเขียนเพิ่มเติมได ตอทายในใบสมัคร เพื่อใหคณะกรรมการได

พิจารณาอยางชัดเจนและเปนประโยชนตอผูสมัครเอง โดยไมอนุญาตใหใชแบบฟอรมอื่นในการสมัคร และมหาวิทยาลัย

อาจพิจารณาตัดสิทธ์ิการสมัครหากไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

สมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
 

 รหัสตําแหนง  

 ช่ือตําแหนง......................................... 

 

สมัครรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 

 รหัสตําแหนง       ตําแหนงอาจารย  

 สาขาวิชา............................................................... 

 
ทานรับทราบการประชาสมัพันธรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยจากแหลงขอมูลใด (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

 เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.  เว็บไซตอื่น ระบุ....................................... 

 ปายประกาศของมหาวิทยาลัย   การบอกเลาของบุคลากรหรือญาติ พี่ นอง ภายในมหาวิทยาลัย 

 แหลงอื่น ระบ.ุ.....................................  การบอกเลาของญาติ พี่ นอง ที่ไมมีสวนเกี่ยวของในมหาวิทยาลัย 

 สมัครดวยตนเอง  วดป........................ 

 สงทางไปรษณีย รับ วดป..................... 

เฉพาะเจาหนาที ่
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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.  ตําแหนงหรืองานที่เคยปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

     7.1 งานดานวิชาการ 

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

ก   

ก   

ก   
 

7.2 ตําแหนงบริหารหรือตําแหนงสําคัญอื่น  

ป พ.ศ. ตําแหนง สังกัด 

ฟ   

ฟ   

ฟ   
 

8.  ความรูความสามารถและความชํานาญพิเศษ 

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

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

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

9.  งานอดิเรก 

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

     ............................................................................................................................................................................................... 
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10.  ทานเคยสมัครสอบเขาทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  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.....................บาท  

   รูปถายหนาตรง 1 รูป (ติดในใบสมัคร)    สําเนาเอกสารการผานหรือไดรับยกเวนการเกณฑทหาร           

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวา  ขาพเจาไดปดบังความเปน

จริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว ขาพเจายินยอมใหยกเลิกการสมัครงานของขาพเจา หรือหากขาพเจาไดเขามาทํางานกับ

มหาวิทยาลัยแลว  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขาพเจาพนสภาพการเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไดทันที 

 

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

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

                 วันท่ียื่น/สงใบสมัคร.............................................................. 

 

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

 

เฉพาะเจาหนาที ่  ไดตรวจสอบหลกัฐานการสมัครครบถวนถูกตองแลว          

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 หนวยสรรหา งานการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

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

 ใหผูสมัครทําเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน  หนาขอความ พรอมท้ังจัดเรียงเอกสารตามลําดับรายการ ดังน้ี  
 

 

   1. ใบสมัครจํานวน 5 หนา ท่ีกรอกขอความทุกชองครบถวนสมบูรณ  

           และติดรูปถายหนาตรง สวมสูทหรือชุดสุภาพ ขนาด 1 น้ิว 
   2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ 1 ฉบับ  

           (ท่ียังไมหมดอาย ุเห็นเลขประจําตัว 13 หลัก และรูปถายชัดเจน) 
   3. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ (หนาแรกและหนาท่ีมีชื่อผูสมัคร) 

   4. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 1 ฉบับ (ถามี) 
   5. สําเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถามี) 

   6. สําเนาเอกสารการผานหรือไดรับยกเวนการเกณฑทหาร 1 ฉบับ          

   7. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ 
           ในระดับการศึกษาตามตําแหนงท่ีใชสมัคร 1 ชุด 
   8. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  

ในระดับการศึกษาตามตําแหนงท่ีใชสมัคร 1 ชุด 

   9. สําเนาใบประกอบวิชาชีพเฉพาะตําแหนง 1 ฉบบั (ท่ียังไมหมดอาย)ุ  

   10. สําเนาเอกสารการชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ..................บาท 1 ฉบับ 
   11. สําเนาหนังสือรับรองการทํางานจากท่ีทํางานเดิม 1 ชุด 

   12. แบบบันทึกความสําเร็จ (Portfolio) 3 ชุด (ถามี) 

   13. เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการรับรองคุณสมบัติหรือ 

ผลงาน หรือประสบการณของผูสมัคร 1 ชุด (ถามี) 

(โปรดระบุ)........................................................................................ 

 

 

 

หมายเหตุ  

1. ผูสมัครเปนผูรับผิดชอบในการจัดเรียงชุดเอกสารใหเปนไปตามลําดับรายการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอมท้ัง   

ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหเรียบรอย กอนยื่นหรือสงใหมหาวิทยาลัย 

2. ใบสมัครและสําเนาเอกสารประกอบการสมัครงานทุกรายการ ใหผูสมัครพิมพหรือสําเนาในกระดาษ A4 

มาตรฐานเทาน้ัน 

3. กอนยื่นหรือสงเอกสารประกอบการสมัครงาน ใหทานใชลวดเย็บท่ีมุมซายของชุดเอกสารใหเรียบรอย กรณีท่ี

เอกสารของทานมีความหนาเกิน 1 เซนติเมตร ใหหนีบดวยคลิปสีดํามาดวย 

    

    

   

 


