
 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖) 

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

ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ัง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิชาการ ระดับตําแหน่ง อาจารย์  จํานวน  ๒๙  อัตรา  และตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ จํานวน  ๒๑  อัตรา  

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร
บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 

๑.  ตําแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งต้ัง ฯ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี) 
       ๑.๑   ตําแหน่งวิชาการ  ระดับตําแหน่ง  อาจารย์ 
                   ปริญญาเอก     อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๒๔,๗๐๐     บาท 
 

                   ปริญญาโท      อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๑๗,๕๙๐     บาท 
       ๑.๒   ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่ง  ปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ    ๑๒,๘๔๐     บาท 
๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันฯ  
 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

๑. มีสัญชาติไทย  
๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ 
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

พนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงาน หรือผู้มีอํานาจสั่งบรรจุให้ไปสอบและยินดี
ให้ไปรายงานตัวเพ่ือบรรจุเมื่อสอบแข่งขันได้ 

๒.๒ ลักษณะต้องห้าม   
๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๒. เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๓. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือกฎหมายอ่ืนเก่ียวข้อง 
๔. เป็นบุคคลท่ีเคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๕. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๖. เป็นบุคคลที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากการทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

 /๗. เป็นผู้..... 



๗. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
๘. เปนพระภิกษุ และสามเณร 

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  รายละเอียดประกอบการพิจารณาตองพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้ 
๑. หนวยงานท่ีสังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยประกาศฯ 
๒. คุณวุฒิตรง หรือสัมพันธสาขาท่ีรับการบรรจุแตงตั้ง 
๓. ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมท่ีจะไดรับการบรรจุแตงตั้ง 
๔. บุคลิกภาพ หรือความรอบรู หรือเชาวปญญาเหมาะสม 

๓.  วัน  เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบแขงขันฯ 
     ๓.๑ สมัครได   ท่ี  งานการเจาหนาท่ี  (ชั้น M) กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ตั้งแตวันท่ี  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)  
     ๓.๒ สมัครไดท่ีทางไปรษณีย  โดยสงหลักฐานเอกสารในการสมัครพรอมท้ังสั่งจายธนาณัติคาสมัครจํานวน ๒๐๐  
บาท จาหนาซองถึง คุณนภาพร  เกียรติวานิชโสภณ   หัวหนางานการเจาหนาท่ี   ณ ท่ีทําการไปรษณียสาขายอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ ๖๗๐๐๐  โทร. ๐-๕๖๗๑-๗๑๐๐ ตอ ๑๑๕๑ , ๑๑๑๗
ตั้งแต วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  (ผูสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดท่ี 
www.pcru.ac.th หรือ http://korjor.pcru.ac.th/) 
๔.  เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการย่ืนใบสมัครสอบแขงขันฯ 
 ๔.๑ ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณครบถวน  
 ๔.๒  สําเนาปริญญาบัตร      จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๓  สําเนาประกาศนียบัตร     จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๔  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  (กรณียังไมไดรับปริญญา)  จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  สําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน    จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๖  สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๗  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      จํานวน  ๑ ฉบับ 
 ๔.๘  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ  –  ชื่อสกุล          จํานวน  ๑ ฉบับ 

๔.๙  ใบรับรองแพทย       จํานวน  ๑ ฉบับ                                      
 ๔.๑๐  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน  และถายมาแลว ไมเกิน  ๖   เดือน  
ขนาด   ๑.๕   นิ้ว   จํานวน   ๓   ใบ     

๔.๑๑ หลักฐานอ่ืน ๆ ถามี (โปรดระบุ) ...............................................       
                 ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐาน ตามขอ ๔.๒ – ๔.๔ มา ยื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให   โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ี  ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึงจะตองอยู
ภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได   โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายใน     
วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ท้ังนี้ ใหผูสมัครนําหลักฐานฉบับจริงตามขอ ๔.๒ – ๔.๘ มาแสดง และสําเนาหลักฐานดังกลาวตองมี
การรับรองสําเนาถูกตองพรอมกับลงลายมือช่ือกํากับทุกฉบับ 
 

๕.  คาธรรมเนียมการสอบแขงขันฯ 
      ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันฯ เสียคาธรรมเนียมตําแหนงละ  ๒๐๐  บาท 
 

๖.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับสอบแขงขันฯ 
       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขัน ฯ ในวันท่ี  ๒ กันยายน  ๒๕๕๖ ณ งานการเจาหนาท่ี   (ชั้น M)  
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต www.pcru.ac.th 
หรือ http://korjor.pcru.ac.th/ 
 

/๗. วันเวลา..... 

http://korjor.pcru.ac.th/
http://korjor.pcru.ac.th/


๗.  วันเวลา และสถานท่ีเข้ารับการสอบแข่งขันฯ 
       การดําเนินการสอบแข่งขันฯ  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี) 
       ๗.๑  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา   ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐   น.  และ เวลา   ๑๓.๐๐ –  ๑๖.๓๐  น.   
 

๘.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ฯ 
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่ง ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์)   ในวันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๕๖ 
ณ  งานการเจ้าหน้าที่  (ช้ัน M)  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสามารถตรวจสอบ
ทางเว็บไซต์ www.pcru.ac.th หรือ http://korjor.pcru.ac.th/ 
๙.  วันเวลา และสถานท่ีเข้ารับการสอบแข่งขันฯ    
        ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ตําแหน่งวิชาการ ระดับตําแหน่ง อาจารย์ และตําแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับตําแหน่ง ปฏิบัติการ ในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
๑๐.  การสอบแข่งขันฯ 
        ๑๐.๑  การสอบภาคความรู้ฯ 

๑.  สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนน   ๑๐๐   คะแนน) 
๒.  สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาคทฤษฎี และ/หรือ ภาคปฏิบัติ)    

(คะแนน  ๒๐๐  คะแนน) 
๓. สอบภาคความเหมาะกับตําแหน่ง ประเมินจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน   

ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานทางสังคม  และสิ่งแวดล้อม  
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (คะแนน   ๕๐   คะแนน) 
      ๑๐.๒  เกณฑ์การตัดสิน    

ผู้ที่จะผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต้องได้คะแนนแต่ละภาค
ความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๖๐    
๑๑.  ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ 
         ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ  ในวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖ ณ  งานการเจ้าหน้าที่  (ช้ัน M)  กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pcru.ac.th  หรือ
http://korjor.pcru.ac.th/ 
๑๒. รายงานตัว และเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี  

รายงานตัว ในวันท่ี ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป  ณ งานการเจ้าหน้าที่  (ชั้น M)  
กองกลาง   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

 

 
    
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์  ดร.เปร่ือง  จันดา) 
                                    อธิการบดี 
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ ๖

๒. มีความรู ความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Miscrosoft Office

Miscrosoft Word , Miscrosoft Excel , Microsoft Powerpoint 

เปนอยางดี

วิศวกร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (ทุกสาขา) ๑

หรือเทียบเทา

๒. ไดรับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

นักวิชาการเงินและบัญชี ๑. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ๑

๒. มีความรู ความสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Miscrosoft Office

Miscrosoft Word , Miscrosoft Excel , Microsoft Powerpoint 

เปนอยางดี

นักวิเคราะหนโยบายและแผน         สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร , สถิติ ๒

คณิตศาสตร , วิทยาการคอมพิวเตอร

นักวิเทศสัมพันธ        สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ สาขาวิชา ๑

ภาษาอังกฤษ

นักวิชาการชางศิลป ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร  ๑

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ    

หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. มีบุคลิกภาพด ีแตงกายสุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธ

๓.  มีประสบการณ ในการใชโปรแกรม  Adobe Illustrator / 

Adobe Photoshop/Adobe Indesign/

 Adobe Premiere After Effect ไดเปนอยางดี

๔.  มีความรูความสามารถทางดานการจัดทําเว็บไซต และสามารถใช

โปรแกรม Flash Dreamweaver, ๓ D  ได จะพิจารณาเปนพิเศษ

๕. มีประสบการณ พรอมแนบผลงานมาประกอบการพิจารณา

นักวิชาการศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวของ ๔

๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

นักวิชาการพัสดุ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญช/ี บริหารธุรกิจ ๑

๒. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี

๓. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ

งานในหนาที่

นักวิชาการคอมพิวเตอร         สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ทางสาขาวิชา ๒

วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร

๑. มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการเขียนโปรแกรมภาษาPHP

๒. โปรแกรมฐานขอมูล MySQL,  Oracle, และระบบปฏิบัติการ

 Microsoft windows Server

๓.   มีพื้นฐานความรูทางดาน Network และ Server

๔. มีพื้นฐานความรูทางดานการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

บรรณารักษ         สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร ๒

หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญาญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๑

(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ) ๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

๓. หากมีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับ

พิจารณาเปนพิเศษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโททางดานสาขาวิชา ๑

(สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ อุตสาหกรรมทองเที่ยว/การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา

โรงแรม) อื่น ๆ ที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว 

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทางดานสาขาวิชา

อุตสาหกรรมทองเที่ยว/การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว หรือสาขาวิชา

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยว

๒. หากมีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาไฟฟา ๑

อุตสาหกรรม ๒. หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟา

๓. หากมีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาคหกิจการอาหาร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ๑

อาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร

อาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาทางดานโยธา ๑

กอสราง ๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาทางดานโยธา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทาสาขาวิชาทางคณิตศาสตร ๑

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของทางดานคณิตศาสตร

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ทางดานสาขาวิชา

คณิตศาสตร

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

สาขาวิชาคณิตศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางดานคณิตศาสตร  หรือ ๒

ทางดานสถิติ

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ทางดานคณิตศาสตร

หรือทางดานสถิติประยุกต

๓. หรือกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาเอก ทางดานคณิตศาสตร หรือทางดานสถิติ

ประยุกต (และอยูระหวางเสนอหัวขอ หรือทําวิทยานิพนธโดยมีหลักฐานมาแสดง

ดวย)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี ๑

สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ๑

หรือสาขาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีมัตติมีเดีย

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สาขาศิลปกรรม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในสาขาวิชา ตอไปนี้   ๑

     - สาขาศิลปศึกษา

     - สาขาศิลปะไทย

     - สาขาศิลปะและการออกแบบ

     - สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

     - สาขาศิลปกรรม 

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในสาขาวิชา ตอไปนี้

     - สาขาศิลปศึกษา

     - สาขาศิลปะไทย

     - สาขาศิลปะและการออกแบบ

     - สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

     - สาขาศิลปะและการออกแบบ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

     - สาขาศิลปกรรม

๓. มีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา มีผลงานการเขียนตํารา 

หรือเอกสารประกอบการสอน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

สาขาศิลปกรรม ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในสาขาวิชา ๑

    -สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในสาขาวิชา

    -สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

๓. หากมีประสบการณในการสอนระดับอุดมศึกษา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

สาขาวิชารัฐศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร ๑

ทุกสาขาวิชา

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร ทุกสาขาวิชา และ

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร หรือสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร หรือภูมิภาคศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทางดานรัฐศาสตร หรือ ๑

รัฐประศาสนศาสตร

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ทางดานรัฐศาสตร หรือ

รัฐประศาสนศาสตร

๓. มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ

หลักสูตร ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ทั้งในและตางประเทศใน ๑

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตอไปนี้  

(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)      - ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล  

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  

     - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา   

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ    

     - ภาษาอังกฤษ (ภาษาและการสื่อสาร)
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

     - ภาษาอังกฤษ

     - การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

     - การแปลและการลาม (สายลาม)

     - ภาษาศาสตร  

     - ภาษาศาสตรศึกษา

     - ภาษาอังกฤษสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา หรือสามารถสอน

 หรือเรียนภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพมา ภาษามาเลย 

ภาษาฟลิปปนส และภาษาเวียดนามเปนวิชาโท หรือวิชาเลือกจะไดพิจารณาเปนพิเศษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโททั้งในและตางประเทศใน ๑

สาขาวิชาตอไปนี้  

     - ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ

     - ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล

     - ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ

     - ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

     - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ  

     - ภาษาอังกฤษ (ภาษาและการสื่อสาร) 

     - ภาษาอังกฤษ  

     - การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 

     - การแปลและการลาม (สายลาม) 

     - ภาษาศาสตร  

     - ภาษาศาสตรศึกษา

     - ภาษาอังกฤษสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

๒. มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา หรือสามารถสอน 

หรือเรียนภาษาญี่ปุน ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาพมา ภาษามาเลย 

ภาษาฟลิปปนส และภาษาเวียดนามเปนวิชาโท หรือวิชาเลือกจะได

พิจารณาเปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

คณะครุศาสตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชา ๒

คณิตศาสตร หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือสาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร  

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร 

หรือสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา ๓

ปฐมวัย

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

๓. มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ       สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษา ๓

อังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

และ ตองสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาพลศึกษา ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ๑

๒. หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา

๓. หากมีใบประกอบวิชาชีพครู และมีประสบการณในการสอนจะพิจารณา 

เปนพิเศษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท  สาขาวิชา ๑

การสอนชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ

๒. หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา

การสอนชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ

๓. มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ
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สังกัด/ตําแหนง วุฒ/ิสาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตรา

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)

ลงวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  

สาขาวิชาภาษาไทย ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ๑

หรือการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๒. หรือสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย

หรือการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวของ

๓. มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ

กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน ๑. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทดานหลักสูตร ๑

และการสอน 

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานหลักสูตรและการสอน และ

๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานศึกษาศาสตรหรือครุศาสตร

๔. มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ

กุลมสาขาวิชาเทคโนโลยี ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี ๑

ทางการศึกษา  ทางการศึกษา หรือสาขาวิชานวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา

 หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี หรือสื่อสารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวของ

ทางการดานเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒. หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

หรือสาขาวิชานวัตกรรม  หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี

 หรือสื่อสารการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวของทางการดานเทคโนโลยีทางการศึกษา

และระดับปริญญาตรี ทางการศึกษา

๓. มีประสบการณดานการสอนในระดับอุดมศึกษาจะไดรับพิจาณาเปนพิเศษ
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วันเวลา และสถานท่ีสอบแข่งขันฯ 
ผู้ที่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ และแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เข้ารับการสอบแข่งขันฯ ในวันที่  ๗ 
กันยายน  ๒๕๕๖    เวลา ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  รายละเอียดดังน้ีคือ 
 
 

 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง   
 

วันสอบแขง่ขนัฯ 
วันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๖ 

 

วิชา 
 

เวลา 
 

สถานทีส่อบ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งวิชาการ และตําแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) 
๑.วิชาความสามารถทั่วไป  (๕๐ คะแนน) 
   ๑.๑ ความสามารถทางด้านการคิดคํานวณ  
   ๑.๒ ความสามารถด้านเหตุผล 
๒. วิชาภาษาไทย  (๕๐ คะแนน) 
   ๒.๑ ความเข้าใจในภาษา 
   ๒.๒ การใช้ภาษา  

๐๙.๐๐ 
- 

๑๒.๐๐  น. 

จะแจ้งให้ทราบ 
วันประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธ์ิสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
  (คะแนน   ๒๐๐  คะแนน) 
๑. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓. ข้ อ บั ง คั บ  ร ะ เ บี ยบ  เ กี่ ย ว กั บพ นั ก ง าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๔. ความถนัดกับตําแหน่งที่สมัครสอบฯ 

  

๑๓.๐๐ 
- 

๑๗.๐๐ น. 

 จะแจ้งให้ทราบ 
วันประกาศรายช่ือ 

   ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
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ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)   
 

วันสอบแข่งขันฯ 
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
วิชา 

 
เวลา 

 

สถานทีส่อบ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งวิชาการ และตําแหน่ง
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 

- ภาคความเหมาะกับตําแหน่ง(สัมภาษณ์) 
  (คะแนนเต็ม ๕๐  คะแนน) 

๑. พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทํางาน  

๒. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้าร่วมกับ
ผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น 

๐๙.๐๐ 
เป็นต้นไป 

 
 

จะแจ้งให้ทราบ 
วันประกาศรายช่ือ 

   ผู้มีสิทธ์ิสอบ 
   (สัมภาษณ์) 
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