
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๖) 
……………………………………… 

 
              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จํานวน ๒ อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง   ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน-
จอมบึง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 ๑. ช่ือกลุ่มงานตําแหน่ง  

๑.๑  ประเภทตําแหน่งกลุ่มบริหารงานท่ัวไป   จํานวน ๒ อัตรา        
       - คณะครุศาสตร์        จํานวน  ๑  อัตรา 
       - บัณฑิตวิทยาลัย        จํานวน  ๑  อัตรา 
       รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

ขอบข่ายภาระหน้าท่ีของตําแหน่ง        
        ๑.  ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีประจําแต่ละหน่วยงานท่ีสังกัด 

๒.  ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 
       ๓.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย 
 

๒.  รายละเอียดการจ้างงาน     
  ระยะเวลาการจ้างในระยะแรก ๓ ปี ๒ เดือน  (เริ่มตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
  ประเภทตําแหน่งท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
  อัตราค่าจ้าง 
  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
  - ระดับปริญญาตรี เดือนละ  ๑๕,๙๖๐.-  บาท  
 
    
 
 
 



๒ 
 

 
     ๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
   ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๓.๑.๑. มีสัญชาติไทย 
   ๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
   ๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้   
ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   ๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๗ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
   ๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 
  ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
   สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิและสาขาวิชา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
ท้ังน้ี ปริญญาท่ีใช้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาท่ี ก.พ. รับรอง  

 
  ๔. การสอบ 

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาเริ่มสอบแตล่ะวิชาผู้สอบ              
ท่ีมาหลังเวลาลงมือสอบแลว้เกิน ๑๕ นาที  ไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชาน้ัน ๆ  

๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องเช่ือฟังคําแนะนําหรือคําสั่งของผู้กํากับห้องสอบเก่ียวกับการ 
          ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครดั 

๔.๓ ผู้เข้าสอบคนใดสอบวิชาใดวิชาหน่ึงเสร็จก่อน  ผู้น้ันจะต้องออกไปห่างห้อง 
สอบ และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ท่ียังสอบอยู่  แต่ท้ังน้ีผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลา  ๒๐ นาที  หลังจากเริ่มสอบวิชาน้ันไม่ได้ 
   ๔.๔ ผู้เข้าสอบท่ีมีความข้องใจเก่ียวกับการปฏิบัติการสอบท่ีเห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ 
ตนให้รีบแจ้งผู้กํากับการสอบหรือประธานสนามสอบทันทีเพี่อท่ีจะได้ดําเนินการให้เป็นไปในทางท่ีถูกท่ี 
ควรในขณะน้ันการร้องเรียนภายหลังจากเกิดเหตุนานเกินควร  อาจไม่รับการพิจารณา 

๔.๕ ผู้เข้าสอบต้องไม่นําตําราหรือเอกสาร  เครื่องใช้อ่ืนใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ 
ท่ีได้รับอนุญาต 

๔.๖ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด หรือ 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ไปเอง  ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดให้ 

๔.๗ ผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมทุจริต การสอบครั้งน้ี จะไม่ให้สิทธิสมัครสอบครั้งต่อไป 



๓ 
 

 
 ๕.  การรับสมัคร 
      ๕.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
             ให้ผูป้ระสงค์จะสมคัรขอย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีงานบริหารบุคคลและนิติการ  
สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุร ี 
ต้ังแต่วันท่ี  ๒๗ กันยายน  – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) 
 
      ๕.๒  หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        ๕.๒.๑  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณา 
อนุมัติจากผู้มีอํานาจ  และมีคุณวุฒิไปเป็นตามท่ีสํานักงาน ก.พ.รับรอง  อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของ
วันรับสมัคร  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และ/หรือใบระเบยีนแสดงผลการเรียน  
         ๕.๒.๒  ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  จากสถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา  และ/
หรือใบรับรองประสบการณ์  ในกรณีท่ีเคยผ่านงานอ่ืนมาก่อน  และ/หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ 
และ/หรือหลักฐานใด ๆ ท่ีแสดงว่าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ  ซึ่งเอกสารจะต้องมีอายุของเอกสาร
ไม่เกิน ๒ ปีนับจากปีท่ีประกาศรับสมัคร 
        ๕.๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

    ๕.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓x๔  
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จํานวน ๓ รูป 
 
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
       มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รบัการคัดเลอืก และ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีเลอืกสรร ภายในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ งานบรหิารบคุคลและนิติการ  
สํานักงานอธิการบด ี ช้ัน ๑ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิคส์  http://www.mcru.ac.th 
  
 ๗.  ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ยคืนให้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น) 
 
 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องเข้ารบัการสอบเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 

http://www.mcru.ac.th/


๔ 
 

 
ประเภทตําแหน่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
วันประเมิน วิธีประเมินสมรรถนะ เวลา หมายเหตุ 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ความรู้เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
    (ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) 
        - ขอบข่ายภาระหน้าท่ีของตาํแหน่ง 
    (ข) ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ (สอบข้อเขียน) 
         - พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภฏั 
           พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         -  พระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการ 
           พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
           และท่ีแก้ไข (เพ่ิมเติม) พ.ศ.๒๕๕๑  
  
๒) ความรู้ความสามารถหรือทักษะท่ีจําเป็น 
    ต่อการปฏบัิติงาน 
    (ก)  ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) 
          - การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
    (ข) ทดสอบภาคปฏิบตัิ (การใช้คอมพิวเตอร์) 
         โปรแกรมประมวลผลคําและตารางคํานวณ   

 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

 
๑๐.๑๐ -  ๑๑.๑๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.๒๐ - ๑๒.๒๐ น. 
 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 
 

 
๑๕๐ คะแนน 

 
 ๕๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๐ คะแนน 
 
 ๕๐ คะแนน 

    
 ๓) ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

     (ก)  สัมภาษณ์  
          - ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัตงิาน 
 

 
๑๔.๑๐ น. เปน็ต้นไป 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
 
                ๙.  เกณฑก์ารตัดสิน 
      ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผูเ้ข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะในแตล่ะดา้นไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ ๖๐   และการบรรจุจะเป็นตามลําดบัคะแนนที่สอบได ้
 
               ๑๐.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึงจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรรตามลําดับ
คะแนนสอบ ในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ งานบริหารบุคคลและนิติการ สํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ 
อาคารอํานวยการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ http://www.mcru.ac.th โดยบัญชีรายช่ือดังกลา่ว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรร ครบกําหนด ๑ ป ี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือหากมหาวิทยาลัย
ประกาศรบัสมัครตําแหน่งท่ีมีคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหน่งตามประกาศน้ี ให้ถือว่ายกเลิกบัญชีน้ีเช่นเดียวกัน 

http://www.mcru.ac.th/


๕ 
 

 
               ๑๑. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันท่ี  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อทําสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคลและนิติการ สํานักงาน-
อธิการบดี ช้ัน ๑ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และเร่ิมปฏิบัติงานในวันท่ี  ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ หน่วยงานต้นสงักัด 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี           กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ลงช่ือ           ผศ.ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ  ศิลาเดช) 

    รักษาราชการแทน 
                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง  

(ตําแหน่งกลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
 

ตําแหน่ง สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หมายเหตุ 
นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี  

เลขท่ี ๐๑๖      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
จํานวน ๑ อัตรา  ๒ สามารถปฏบิัติงานการสอนนักเรียนระดับ  

     บริบาล และอนุบาลได้  
  ๓. สามารถปฏิบัติงานราชการอ่ืน ๆ นอกเหนือ  
      จากงานภาระหน้าท่ีของตําแหน่งได้  
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
รายละเอียดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง  

(ตําแหน่งกลุ่มบริหารงานท่ัวไป) 
 

ตําแหน่ง สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หมายเหตุ 
เจ้าหน้าท่ี บัณฑิตวิทยาลัย ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา  

บริหารงานท่ัวไป      การจัดการท่ัวไป หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง  
เลขท่ี ๐๒๑  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานธุรการ  

จํานวน ๑ อัตรา      และงานสารบรรณ  
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็น  
      อย่างดี  
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  
      ท่ีเก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ี  
  ๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ  
     ละเอียด ถูกต้อง และแม่นยํา  
  ๖. มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบตัิงาน  
      ด้านการประชาสัมพันธ์  
  ๗. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยหรือการประเมิน  
      โครงการ  
  ๘. มีประสบการณ์รับผดิชอบงานประกันคุณภาพ  
      การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
    

 
 
 
 
 

 


