
 

 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

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

        ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ   

จํานวน ๕ อัตรา ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันท่ี 

๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและ

คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗          

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

๑. ช่ือกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน (รายละเอียดแนบทายประกาศหมายเลข ๑) 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ผูผานการเลือกสรรในวันทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 

(๙) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร ท้ังน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร

ท่ี นร ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม 

๒๕๓๘ 

 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถิ่น และจะตอง

นําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค มายื่นดวย 



๒ 
 

  ๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (รายละเอียดแนบทายประกาศหมายเลข ๑) 

๓.   การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ใบสมัคร ผูประสงคจะสมัครรับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครไดท่ีงานการเจาหนาท่ี 

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

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

 การสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครรับการเลือกสรร กรอกรายละเอียดในใบสมัครใหครบถวน ชัดเจน 

พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตามขอ ๓.๒ สงได ๒ กรณี คือ 

  (๑)  กรณีสงดวยตนเอง ใหสงไดท่ีงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแต

วันท่ี ๑๑ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุดนักขัตฤกษและ

วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี) 

  (๒)  กรณีสงทางไปรษณีย ใหสงตั้งแตวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕   

โดยถือวันประทับตราท่ีสงเปนหลักฐานสําคัญ ใหจาหนาซองถึง 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

(๑) สําเนาแสดงผลการศึกษา โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับ 

อนุมัติจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปดรับสมัครหรือวันท่ีบรรจุและทําสัญญาจาง 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      จํานวน ๑ ชุด 

(๙)  สําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท 

(กรณีสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย)      จํานวน ๑ ฉบับ 

 

กรุณานําสง 
หนวยสรรหาและพัฒนาบุคลากร  
งานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
เลขท่ี ๑๖๗ หมู ๒ ถนนชัยภูม-ิตาดโตน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ 
(สงเอกสารสมัครงานในตําแหนง...............................................................................................) 

 



๓ 
 

๓.๓ คาธรรมเนียมการสมัคร 

 ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ใหชําระคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท    

ไดเพียง ๒ กรณี คือ 

 (๑)  ชําระเงินดวยตนเองท่ีงานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ ตั้งแตวันท่ี ๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ (เวนวันหยุด     

นักขัตฤกษและวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี) 

 (๒)  โอนเงินผานธนาคารหรือตู ATM เขาบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ประเภทออมทรัพย 

ชื่อบัญชี “งานการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขท่ี ๓๐๗ – ๐ – ๘๖๐๘๑ – ๘” โดยใหถายสําเนาสลิป 

หรือใบนําฝาก แนบมาพรอมเอกสารการสมัคร ระหวางวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร 

(๑) ผูสมัครรับการเลือกสรรสามารถสมัครสอบไดเพียง ๑ ตําแหนงเทาน้ัน และเม่ือยื่นใบสมัคร

แลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 

(๒) ผูสมัครรับการเลือกสรรจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันท่ีปดรับสมัคร

สอบและหรือวันท่ีรายงานตัวเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง กรณีสอบผานตามประกาศผลการเลือกสรร ท้ังน้ี การสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ 

  กรณีท่ีผูสมัครรับการเลือกสรรท่ียังไมสําเร็จการศึกษา ตองเปนผูศึกษาครบตามหลักสูตร และรอ

อนุมัติวุฒิการศึกษาจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติเทาน้ัน 

(๓) การสมัครรับการเลือกสรรตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง

ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังน้ัน หากผูสมัคร

จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา         

มาตรา ๑๓๗ 

(๔) ผูสมัครรับการเลือกสรรตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครรับการเลือกสรร และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตาม

ความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซ่ึงผูสมัครรับการ

เลือกสรรนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครรับการเลือกสรร มหาวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครรับการ

เลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคร้ังน้ีมาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัคร 

 

 ๔.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ      

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการเลือกสรร วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ

เก่ียวกับการสอบภายในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ท่ีปายสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และทาง

เว็บไซต http://hr.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/ ตามกําหนดการดังน้ี 

 

 



๔ 
 

วัน เดือน ป กําหนดการดําเนินการ เวลา 

๒๖ พ.ย. – ๑๒ ธ.ค.๒๕๕๕ 

๑๑ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

สงเอกสารสมัครทางไปรษณีย (ถือวันประทับตราสงเปนสําคัญ) 

ยื่นเอกสารสมัครดวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิรับการประเมินความรูความสามารถ ภายใน ๑๖.๓๐ น. 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) 

ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  

(ปฏิบัติการคอมพิวเตอร) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ประกาศผลการเลือกสรร ภายใน ๑๖.๓๐ น. 

๒ มกราคม ๒๕๕๖ รายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ดวยวิธีการประเมิน ดังน้ี 

หลักเกณฑการเลือกสรร วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 

๑. ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

(รายละเอียดแนบทายประกาศหมายเลข ๒) 
สอบขอเขียน ๑๐๐ 

๒. ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

(รายละเอียดแนบทายประกาศหมายเลข ๒) 
สอบปฏิบัต ิ ๕๐ 

๓. ทดสอบความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง 

(รายละเอียดแนบทายประกาศหมายเลข ๒) 
สอบสัมภาษณ ๕๐ 

รวม  ๒๐๐ 
 

๖.  เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนประเมินความรูความสามารถในแตละ

ภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

  การขึ้นบัญชีผูผานเกณฑ จะเรียงลําดับผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบได

คะแนนรวมเทากัน จะใหผูสอบไดคะแนนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) เปนผูอยูในลําดับท่ีสูง

กวา ถาไดคะแนนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) เทากัน ใหผูท่ีสอบไดความรูความสามารถท่ีใช

เฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) ท่ีสูงกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติ) 

เทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) มากกวาอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาได

คะแนนความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) เทากัน จะใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน

เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

๗.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ปายสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และทางเว็บไซต http://hr.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/    



๕ 
 

ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยการขึ้นบัญชี จะขึ้นไวเปนเวลาไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศผลการเลือกสรร       

แตถามีการเลือกสรรอยางเดียวกันอีก และไดขึ้นบัญชีใหมแลว บัญชีคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก  

๘. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการและทําสัญญาจางตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ถาพนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธ์ิ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

 

       ( ศาสตราจารย ดร.เรืองวิทย  เกษสุวรรณ )  

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

 

 

 ท่ี  ๕๙๒/๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ี  ๕๙๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

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

 

รหัสตําแหนง  ๑๑๑ 

กลุมงาน   บริหารงานท่ัวไป 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

อัตราวาง  ๓ อัตรา 

ปฏิบัติงานสังกัด  งานทะเบียน สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ   จํานวน ๒ อัตรา 

   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมและบริการวิชาการ จํานวน ๑ อัตรา 

คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐ บาท 

คาครองชีพช่ัวคราว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจาง ๒ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป         

ใชปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลวทดสอบความถูกตอง   

ของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อประสม  

หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

๒. มีความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานในตําแหนงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย       

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และกฎหมาย             

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเ ก่ียวกับเหตุการณในปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง          

ของประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๖. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 



๗ 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ี  ๕๙๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

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

 

รหัสตําแหนง  ๑๑๒ 

กลุมงาน   บริหารงานท่ัวไป 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี

อัตราวาง  ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานสังกัด  สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 

คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐ บาท 

คาครองชีพช่ัวคราว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจาง ๒ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา 

ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก

ประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได รายจายประจําป พรอมท้ัง

จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล   

และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดท้ังปฏิบัติหนาท่ี    

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรี ทางการเงินและการบัญชี พาณิชยศาสตร จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง 

๒. มีความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานในตําแหนงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย       

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเ ก่ียวกับเหตุการณในปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง          

ของประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๖. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 

 

 



๘ 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ี  ๕๙๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

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

 

รหัสตําแหนง  ๑๑๓ 

กลุมงาน   บริหารงานท่ัวไป 

ช่ือตําแหนง  บุคลากร 

อัตราวาง  ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานสังกัด  งานการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา 

คาตอบแทน  ๑๔,๐๒๐ บาท 

คาครองชีพช่ัวคราว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

ระยะเวลาการจาง ๒ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนดตําแหนง และอัตราเงินเดือน การรับรอง

คุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดหา แกไข

เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร การจัดสรรทุน การดําเนินการเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดําเนินการทาง

วินัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวาน้ี ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย        

การจัดการทุนมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดองคการและทรัพยากรมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร 

นิติศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

๒. มีความรู ความสามารถ และประสบการณทํางานในตําแหนงอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย       

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และกฎหมาย             

กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๔. มีความรูเ ก่ียวกับเหตุการณในปจจุบัน ดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ ง          

ของประเทศไทย 

๕. สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และอินเตอรเน็ตอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๖. มีความสามารถในการศึกษา การจัดการขอมูล การวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล ตลอดจนการติดตอ

ประสานงาน 

 



๙ 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ี  ๕๙๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

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

 

 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสมัครรับการเลือกสรร ตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ดวยวิธีการ

ประเมิน ดังน้ี 

 

 

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ขอเขียน) ๑๐๐ คะแนน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสมัครรับการเลือกสรร ตองไดรับการประเมินความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ

ตําแหนง (ขอเขียน) โดยกําหนดรายละเอียดหลักสูตรตามลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงน้ันๆ 
 

 

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร) ๕๐ คะแนน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดใหผูสมัครรับการเลือกสรร ตองไดรับการประเมินความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะ

ตําแหนง โดยการทดสอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร เก่ียวกับการราง พิมพ โตตอบหนังสือราชการ ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม การใชโปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการ

เอกสาร และนําเสนองานทางราชการ อาทิ โปรแกรม Microsoft Office  

 

ภาคความรูความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 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

สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

แบบคํารองขอสมัครพนักงานราชการ 
 

เขียนที.่...................................................... 
 

วันที่........เดือน...................................พ.ศ.2555 
 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
 
 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................เปนผูจบ
การศึกษาวุฒิปริญญาตรี ......................................................................................................................
สาขาวิชาเอก.................................................................................................โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษา 
ชื่อ.....................................................................................................................................................
เมื่อวันที่.........เดือน............................พ.ศ. ................ (ภายในวันปดรับสมัคร) มีความประสงคที่จะสมัครเพ่ือ
รับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตําแหนง.................................................
ซึ่งรับสมัครจากผูที่ไดรับวุฒิปริญญาตรี ......................................................................................สาขาวิชาเอก
..........................................................ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2555 พรอมนี้ ขาพเจาได
ขอย่ืน (หลักฐานการศึกษา)...................................................................................ไวกอน พรอมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบการสมัครที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน 1 ชุด 
 

 ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของขาพเจาที่ไดย่ืนสมัครแลว ปรากฏวา ก.พ. ยังมิไดรับรอง
คุณวุฒิของขาพเจา หรือคุณวุฒิดังกลาวไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่ขาพเจาสมัครอันมีผลทําใหขาพเจาไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครที่กลาวถึงขางตน ขาพเจาจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครขาพเจาดวย จะขอบคุณย่ิง 
 
 
 
       ………………………………………………… 

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

 
 
 
 
 

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

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

เฉพาะเจาหนาที ่

สมัครรับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

 รหัสตําแหนง  

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

 



  
ใบสมัครเลขที…่…………………… 

 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการท่ัวไป 
 
 

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

ขอมูลสวนตัว 
ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหนง 
(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................ .............................................................. 
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี                   หมูท่ี            ถนน วัน/เดือน/ปเกิด 
ตําบล/เขต                     อําเภอ/แขวง                  จังหวัด อายุ              ป ศาสนา 
หมายเลขโทรศัพท (บาน)                                (มือถือ)  สถานท่ีเกิด 
E-mail  Address                 เชื้อชาติ สัญชาติ 
หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน               สถานภาพสมรส 

ออกใหท่ีอําเภอ/เขต                               จังหวัด            การรับราชการทหาร 

วันเดือนปท่ีออกบัตร                          บัตรหมดอายุ   
อาชีพปจจุบนั 
เหตุผลท่ี (อยาก) ออกจากงาน 

 

ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 
ป พ.ศ. สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    
    
    
    

หลักสูตรเพิ่มเติม              การฝกอบรม 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 

 

ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปยอนหลัง) 
ป พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู 

ของหนวยงาน 
ตําแหนงงานและ 

หนาท่ีโดยยอ เงินเดือน สาเหตุท่ีออกจากงาน 
จาก ถึง 

      
      
      
      
      

 

 

ติดรูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว

(2.5x3.0 ซม.) 



  
-  2  - 

 
โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผานมาในชวง 3 ปยอนหลัง (ถามี) 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณท่ีไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานท่ีสมัครในคร้ังนี้อยางไรบาง 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

บุคคลอางอิง (ขอใหระบุช่ือบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุช่ือบุคคลที่เปนญาติหรือเพื่อน) 
ช่ือและนามสกุล ตําแหนงปจจุบัน ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 

    
    
    
    

 

ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ท่ี 592/2555        
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 

 
ขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไมตรงกับ    

ความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 
 

 
       ลงชื่อ…………………………………………………….ผูสมัคร 
              (…………………………………………………..) 
      ย่ืนใบสมัครวันท่ี…………….เดือน………………….พ.ศ………………. 
 
       ลงชื่อ…………………………………………………….ผูรับสมัคร 
              (…………………………………………………..) 
      วันท่ีรับสมัคร…………….เดือน………….……….พ.ศ……..…………. 



  

 
 
 
 

รายการจัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ 
 

1.  แบบคํารองขอสมัครพนักงานราชการ     จํานวน 1 ฉบับ 
2.  ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป ที่กรอกรายละเอียดและติดรูปสมบูรณ จํานวน 1 ชุด 
3.  รายการจัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครพนักงานราชการ   จํานวน 1 ชุด 
4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ  จํานวน 1 ฉบับ 

5.  สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน 1 ฉบับ 

6.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)     จํานวน 1 ชุด 

7.  สําเนาแสดงผลการศึกษา (ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง)  จํานวน 1 ฉบับ 

8.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  จํานวน 1 ฉบับ 

9.  สําเนาสําเนาหลักฐานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    จํานวน 1 ชุด 

      ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ 

10.  เอกสารการผานงานตามที่กรอกไวในใบสมัคร (ถามี)   จํานวน 1 ชุด 

11.  เอกสารการผานการเกณฑทหาร (กรณีเปนชาย)    จํานวน 1 ชุด 

12.  สําเนาใบทะเบียนสมรส (ถามี)      จํานวน 1 ชุด 

13.  สําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท  จํานวน 1 ฉบับ 

14.  แบบบันทึกความสําเร็จ (Portfolio) (ถามี)    จํานวน 5 ชุด 

 

 หมายเหต ุ 
1. ใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร ใหผูสมัครจัดสงโดยใชกระดาษซึ่งพิมพหรือสําเนา

เอกสารขนาด A4 มาตรฐานเทานั้น 

2. กอนย่ืนและจัดสงเอกสารการสมัครทางไปรษณีย ใหผูสมัครจัดเรียงเอกสารประกอบการสมัครงาน ตาม
รายการที่ 1 – 14 ใหครบทุกรายการ และ 

3. กอนย่ืนเอกสารสมัครงาน บุคคลตองอานประกาศและตรวจสอบคุณสมบัติตนเองวาเปนผูมีสิทธิ์สมัคร
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากไมแนใจใหสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร 044 815111 ตอ 110 หรือ 227 
พรอมแจงชื่อหรือระบุชื่อผูแนะนําไวดวย เพ่ือรักษาสิทธิ์ในการสมัครของทาน 

 

 

 

 
 
 
 
 


