
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖) 
……………………………………… 

 
              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จ านวน ๕ อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการและแผนสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง  คา่ตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับ
ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 ๑. ชื่อกลุ่มงานต าแหน่ง  
       ๑.๑  ประเภทต าแหน่งกลุ่มบริหารงานท่ัวไป   จ านวน ๕ อัตรา 
       - คณะครุศาสตร ์       จ านวน  ๑  อัตรา 
       - วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  จ านวน  ๑  อัตรา 
       - บัณฑิตวิทยาลัย        จ านวน  ๑  อัตรา 
       - ส านักงานอธิการบดี (งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน) จ านวน  ๑ อัตรา 
       - กองพัฒนานักศึกษา       จ านวน  ๑  อัตรา 
       รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
       ขอบข่ายภาระหน้าท่ีของต าแหน่ง 
        ๑.  ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจ าแต่ละหน่วยงานที่สังกัด 

๒.  ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 
       ๓.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย 
 
    ๒.  รายละเอียดการจ้างงาน 
  ระยะเวลาการจ้างในระยะแรก ๓ ปี ๕ เดือน  (เร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
  ประเภทต าแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
  อัตราค่าจ้าง 
  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
  - ระดับปริญญาตรี เดือนละ ๑๕,๙๖๐.- บาท  
 
    
 



๒ 
 

 
     ๓. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
   ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๓.๑.๑. มีสัญชาติไทย 
   ๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
   ๓.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๓.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะ
กระท าความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๓.๑.๗ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
   ๓.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
  ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
   ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิและสาขาวิชา (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 
ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครคัดเลอืกจะต้องเป็นปรญิญาที่ ก.พ. รับรอง  

 
  ๔. การสอบ 

๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาเร่ิมสอบแต่ละวิชาผูส้อบ              
ทีม่าหลงัเวลาลงมือสอบแล้วเกิน ๑๕ นาท ี ไม่อนุญาตใหเ้ข้าสอบในวิชานั้น ๆ  

๔.๒ ผู้เข้าสอบจะต้องเชื่อฟังค าแนะน าหรือค าสั่งของผู้ก ากับห้องสอบเกีย่วกับการ 
          ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด 

๔.๓ ผู้เข้าสอบคนใดสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเสร็จก่อน  ผู้นั้นจะต้องออกไปห่างห้อง 
สอบ และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่  แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจาก
ห้องสอบก่อนเวลา  ๒๐ นาที  หลังจากเร่ิมสอบวิชานั้นไม่ได้ 
   ๔.๔ ผู้เข้าสอบที่มีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ 
ตนให้รีบแจ้งผู้ก ากับการสอบหรือประธานสนามสอบทันทีเพี่อท่ีจะได้ด าเนินการให้เป็นไปในทางที่ถูกท่ี 
ควรในขณะนั้นการร้องเรียนภายหลังจากเกิดเหตุนานเกินควร  อาจไมรั่บการพิจารณา 

๔.๕ ผู้เข้าสอบต้องไม่น าต าราหรือเอกสาร  เคร่ืองใช้อื่นใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ 
ทีไ่ด้รับอนุญาต 

๔.๖ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเคร่ืองเขียน เช่น ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด หรือ 
อุปกรณ์อื่น ๆ  ไปเอง  ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดให้ 

๔.๗ ผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมทุจริต การสอบคร้ังนี้ จะไม่ให้สิทธิสมัครสอบคร้ังต่อไป 



๓ 
 

 
 ๕.  การรับสมัคร 
      ๕.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
             ให้ผู้ประสงคจ์ะสมคัรขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนติิการ  
ส านักงานอธิการบด ีชั้น ๑ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จงัหวัดราชบุรี  
ตั้งแต่วันที ่ ๓  – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เวน้วันหยุดราชการ) 
 
      ๕.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        ๕.๒.๑  ส าเนาใบรับรองคณุวุฒิ  ซึ่งสถานศึกษาออกใหโ้ดยผ่านการพจิารณา 
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ  และมคีุณวุฒิไปเป็นตามที่ส านักงาน ก.พ.รับรอง  อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของ
วันรับสมัคร  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และ/หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน  
         ๕.๒.๒  ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  จากสถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา  และ/
หรือใบรับรองประสบการณ ์  ในกรณีทีเ่คยผ่านงานอื่นมาก่อน  และ/หรือใบรับรองความสามารถพเิศษ 
และ/หรือหลักฐานใด ๆ ที่แสดงวา่ผู้สมัครมีความรู้ความสามารถ  ซึง่เอกสารจะต้องมีอายุของเอกสาร
ไม่เกิน ๒ ปีนับจากปีท่ีประกาศรับสมัคร 
        ๕.๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๕.๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

    ๕.๒.๕ รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๓x๔  
เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน  และถ่ายคร้ังเดยีวกัน  จ านวน ๓ รูป 
 
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ภายในวันท่ี ๑๔ มิถนุายน ๒๕๕๖ ณ งานบริหารบุคคลและนิติการ  
ส านักงานอธิการบดี ช้ัน ๑ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิคส ์ http://www.mcru.ac.th 
  
 ๗.  ค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมคนละ ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 
 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบเลือกสรรโดยวิธีการประเมนิสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

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


๔ 
 

ประเภทต าแหน่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

วันประเมิน วิธีประเมินสมรรถนะ เวลา หมายเหตุ 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ความรู้เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
    (ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) 
        - ขอบข่ายภาระหน้าที่ของต าแหน่ง 
    (ข) ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ (สอบข้อเขียน) 
         - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         -  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
           พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
           และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๑  
  
๒) ความรู้ความสามารถหรือทักษะท่ีจ าเป็น 
    ต่อการปฏิบัติงาน 
    (ก)  ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) 
          - การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
    (ข) ทดสอบภาคปฏิบัติ (การใช้คอมพิวเตอร์) 
         โปรแกรมประมวลผลค าและตารางค านวณ    

 
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  
          - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 

 
๑๔.๑๐ น. เป็นต้นไป 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
 
                ๙.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลอืกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  โดยได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   และการบรรจุจะเป็นตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 
               ๑๐.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ ในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ งานบริหารบุคคลและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ 
อาคารอ านวยการ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส ์http://www.mcru.ac.th โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบก าหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือหากมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศนี้ ให้ถือว่ายกเลิกบัญชีนี้เช่นเดียวกัน 

 
 

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


๕ 
 

 
               ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันท่ี  
๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เพื่อท าสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคลและนิติการ 
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  และเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันท่ี  ๑๒  กรกฏาคม ๒๕๕๖  ณ หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ลงช่ือ            
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์) 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่า้นจอมบงึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(ต าแหน่งกลุม่บริหารงานทั่วไป) 

 
ต าแหน่ง สังกัด คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง หมายเหต ุ

นักวิชาการศึกษา คณะครศุาสตร ์ ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี  
เลขท่ี ๐๑๖      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

จ านวน ๑ อัตรา  ๒ สามารถปฏิบัตงิานการสอนนักเรียนระดับ  
     บริบาล และอนุบาลได ้  
  ๓. สามารถปฏบิัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือ  
      จากงานภาระหน้าที่ของต าแหนง่ได ้  
    

เจ้าหน้าท่ี วิทยาลัยมวยไทยศึกษา ๑.ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ทุกสาขาวิชา)  
บริหารงานท่ัวไป และการแพทยแ์ผนไทย ๒. เกรดเฉลีย่ ๓.๐๐ ขึ้นไป  

เลขท่ี ๐๒๐  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเปน็  
จ านวน ๑ อัตรา      อยา่งด ี  

  ๔. สามารถปฏบิัติงานราชการอื่น ๆ นอกเหนือ  
      จากงานภาระหน้าที่ของต าแหนง่ได้  
    

เจ้าหน้าท่ี บัณฑิตวิทยาลัย ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)  
บริหารงานท่ัวไป  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานด้าน  

เลขท่ี ๐๒๑      การประชาสัมพันธ ์  
จ านวน ๑ อัตรา  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเปน็  

      อยา่งด ี  
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานธุรการ  
      และงานสารบรรณ  
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  
      ประมวลผลค าและตารางค านวณค า  
  ๖. มีความสามารถในการปฏบิัติหน้าทีด่้วยความ  
     ละเอียด ถูกต้อง และแม่นย า  
  ๗. มีประสบการณด์้านงานวจิัยหรือการประเมิน  
      โครงการ  
  ๘. มีประสบการณ์รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  
      การศึกษาในระดับอุดมศกึษา  
    

 



๗ 
 

 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
(ต าแหน่งกลุม่บริหารงานทั่วไป) 

 
ต าแหน่ง สังกัด คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง หมายเหต ุ

นักวิชาการเงิน งานบริหารการคลัง ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี  
และบัญชี และทรัพย์สนิ     สาขาวิชาการบัญช ี  

เลขท่ี ๐๐๖ ส านักงานอธิการบด ี ๒. มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย  กฎระเบยีบ  
จ านวน ๑ อัตรา      และข้อบังคบัอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหนา้ที ่  

  ๓. มีประสบการณ์ในการท างานดา้นบญัชี-การเงิน  
  ๔. มีประสบการณ์ในการท างานดา้นระบบการ  
      บริหารการเงนิการคลงัภาครัฐแบบ  
      อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จะพจิารณาเป็นพิเศษ  
  ๕. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี  
  ๖. สามารถปฏบิัติงานนอกเวลาราชการได้  
    

เจ้าหน้าท่ี กองพัฒนานักศึกษา ๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)  
บริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบด ี ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  

เลขท่ี ๐๒๔    ประมวลผลค าและตารางค านวณค าได้เปน็อย่างดี  
จ านวน ๑ อัตรา  ๓. มีประสบการณ์ท างานดา้นกองทุนกู้ยืม  

      เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน  
      โดยมีใบรับรองการผ่านงาน  
  ๔. มีบุคลิกภาพดี  มีมนุษยสมัพันธ์   
      สามารถประสานกับหน่วยงานภายในและ  
      ภายนอกได้เป็นอยา่งด ี  
  ๕. มีใจรักในงานบริการ  
  ๖. สามารถท างานนอกเวลาราชการและ  
      นอกสถานที่ได ้  
    

 
 
 
 
 

 


