
th~ n1~lJVl11'Vl CJ1~tJ11'll.n!l b 'W'll1\j1ru 


b~eN Vl~mnru6f'ln11-W1il11ru1~m1~~1~\~'W11n-:J1'W11'lln11v(lhJ 


'W . ~ . l!Jct'ct'~ 

b~B1~n11-w1il11ru1 ~Bi1~ ~1~1-:J'W:11n-:J1'W11'lln11v(1 1 tJ bu'W1tJ 8 ~ 1-:JiltJ1~~'Vl5Jl1'W LtJ~-:J1~ 
tJ~~'VIB tJ~511lJ bb(;1~illJ1m~1'W~bVllJ1~~lJ, bb6'l~btJ'UtJ1~LtJ'lll1bbrilJVl11'VltJ1~tJ, , .. 

m~m)1'W11il\Jl1lJfn1lJ1'WlJ1~11 m(9) (9)) bb6'l~ (l!J) bb'IA-:J'W1~11'll,:r~rY~lJVl11'VltJ1~tJ11'1l.n!l 

'W.~. l!Jct'~cn1 oif8 (9)~ l11AVl11-:J (9)) ('1l) bb6'l~111A~8-:J bb'IA-:J1~b;jtJtJ~111n'W1tJn-r~lJ'W~~ 11~ltJ'W11m1'W .... 

11'1ln11 'W.fl. l!Jct'~cn1 bb6'l~tJ1~n1~Aru~n11l.ln11tJ~Vll1'W11n-:J1'W11'lln11 b~B-:J bb'Wl'Vl1\1n11tJ1~bij'Wt:.J6'l 
n11tJ5~\l1'W'1l8\1'W11n-:JTU11'1ln11 'W.~. l!Jct'ct'~ tJ1~ n8tJ ntJlJ~Aru~ n11lJ n11tJ~Vl11:lJVl11'Vl tJl~tJ11'1l.n!l 

b'W'1l1tJ1ru 1'WA11T\J1~'1llJA~\I~ (9)m/l!Jct'ct'~ djBl'W~ (9)ct' ~-:JVl1fllJ 'W . ~ . l!Jct'ct'~ ~\lnlVl'W~Vl~mnru.;j
~ . 

n11-Wlill1rul~8i1~~1~l\1'W11n-:Jl'W11'1ln11v(lttJ 11~-:J~81tJd 

oifB (9) tJ 1~ n1~db~ tJ nl1 "tJ 1~n1~lJVll1'V1 tJ 1~(J11'1l.n!l b 'W'1l1\j1ru 

-wlill1ru1~8i1~~1~l\1'W11ml'W11'1ln11v(11tJ 'W.~. l!Jct'ct'~" 
oif8 l!J tJ1~n1~ffiVl'i,:r-:JAtJ~-:Jbb~1'Wtl~1il1nl'Uth~n1~bu'WI'l'W1tJ 

oif8 m 1'WtJ1~n1~d 
"VlthtJ-:Jl'U" VllJ1CJfll1lJl1 flru~ ~111n-:Jl'W85n11tJ~ ~m,:r'W ~l11n ~1'W11'1ln11Vl~8 

I d q .d l.d dq q I 
Vl'WltJ-:J1'W'Vl b 1 tJ n'1l'EJ8 tJl\1'EJ'W'VllJ~l'W~ b'Vl tJtJ b 'VIlA ru~ .... 

i8 ~ n11~m1~~1~1-:J'W11n-:J1'W11'lln11v(1h J 1 ~-w1il11ru1~llJVl~mnru.;j~-:J-d 
(9)) lJVl11'Vl tJ1~tJ 1il~\il8-:Jil m8tJ5~ 11 n1~-:J'1l8-:J'WtTn-:J 1U11'1ln11v(11tJ ~1~-rtJ8'Wil~1il1 nflru~, 

n11lJn11tJ~Vl11'W11m1''W11'1ln11 

(l!» VltlltJ-:J1'W~iJfll1lJth~~-:Jfllil~1~iln11~8i1~ ~1~l\1'W11n-:Jl'W11'1ln11v(11tJlil~ \il8-:J~~vh 
Vl~n~l:WL~tJ6'l~bBtJ~i~blil'W~' bb~~\l1~b~'Wl1bbe..J'W-:J1'WVl18Lfl1\1m1~vh b-U'Wn118~,1'W EJ\lfl\lil n11vi1b -U'Wn11~8 .... 
bb6'l ~\ll b U''W\il8-:J1i'W11n -:J1'W 11'll n 11v(11 tJtJ 5,:r~ \l1'W~ 81 tJ Vl1 nVltll tJ -:J1'W 

~ 

11i iJ bbt:.J'W-:J1'WVl~ 8LA1 \I nl1~ 
~lbU'W\'18-:JtJ5~Vl~811iiJVl~nj11'Wbb~~\l1~tJi~blil'W fit~b~ n~1-:J'W11fN1'U11'1ln11v(11 tJ 

(m) 'W11n-:J1'U11'1ln11v(11tJlil~1'l8-:Jb~'W8~il8tJ5,:r~\l1'U bb!;1~ bb Y1lJ~~~lJ t:.J6'l\ll'W b~8tJ1~nmJn11 

k) 1~'l.ht:.J6'l n11tJ1~bij'Wt:.J!;1n11tJ 5U~\ll'W'1l8\1'W11n\ll'W11'1ln11v(11tJlJ1tJ1~n8tJn11-W1il11ru11 'W 

n11~Bi1~~ 1~1\1 L~ EJ~~l~-rtJ n11-W~11ru11~~861~~1~1-:J1il~ ~8\1ilA ~ bb 'W'Ubu~EJ'1l8-:J t:.J6'l n11tJ1~bij'Ut:.J6'l n11 

tJ5tJ1i\ll'U~'EJ\lfl~\I~~~8 fl'U 1 'UtJvilil~~8 i1~~1~l\111i~lnl11~~tJ~ 
n11-W1il11ru1~.'EJi1t1!t1!1~1-:J'W11n-:J1'W11'1ln11v(11tJmlJ111AVl11-:J 1~bU'U1tJ~llJbbtJtJ~n1Vl'U~l1vl1tJ 

tJ1~n1~d 
'" 1'"/'1l8 ct' Vlbb~ ..... 0 



- lv 

v 1.1 I 1.1 <Q V d o<::iI. I Q.J 1.1 

6'lqJqJ1~1\1eJV1\1'UeJV'V!n6'l'lJd'U b'V'JeJW~1~ru1m~\IleJ6'lqJqJ1~1\1 

-oa b 1~a5m~'U~ bb(?\\I~\lfl'ru:;f)J~lJfl1~bb(?\m~flrud\ll vija\lf1'\J~:;f)a'U~\I (?\ahJ.Q 
((9)) eJ5fl1~'U~ dJU'\J~:;51'Um~lJll1~ 

(lv) ~eJ\leJ5m~'Uml91vm~bb'U:;111'1JeJ\leJ5m~'U~ btJ'Um~:um~ 

(m) 
ilo 0 Q.J 4 d 

r.JeJ1'Wdvm~6'l1'Ufl\l1'WeJ5fl1~'U\Il 
" 

q 

flru'Ul91 
110 0 Q.J Va Q.J 

r.JtJ1'UdVf11~6'l1'Wfl r.JtJ1'UdVm~6'lm'U'U 
"" 

oClI 

'VI~eJ 

~d'VI"LJ1'VI oJ d V\l1'W~ b~ Vf)~ a a ~.h \I~'U ~ij \i1'U:; b Viv 'U b vi 1 fl ru:; ~'V'J,yfl\l1'U ,;\1 '1J fl1~,*d 1 '\J~\I~:; (?\ eJ ~ru ru 1~1\1 
~ ~~ 

~\ln\lleJ~ btJl'Um~'lJm~ 
" 

(ei") ~e:l1'Ud EJ m~ fleJ\I'VI~a~d'VI"LJ1'V1,jdEJ\l1'U~ b~V f)~aa ~1\1~'U~ij\i1'U:; bViEJ'U b vi1 fl a\l Vi'V'JtJf)\l1'U" ~ 

~1"1Jm~,*d1'\J~\I~~(?\eJ~nlru1~1\1~\ln\lla~ btJ'Um~lJm~ 
.~ ~ " 


Q,J 1.1 1.1 1.1 ~ c:.: 

(<r) 'VIl'V1'U1\11'Um~b~1'V1'UTVl biJ'Wm~l.Jm~bb6'l:;b6'l'1J1'Um~, 
(b) 'Ufl6'l1m\l1'I:Jm';jb~1'V1,hVi btJ'U~'1ilm6'l'1J1'Ufl1~ , '" 
1~fl ru~ fl ~~lJ n1~\Il1lJd~~fl 'VIi!\lij'VI"LJ1~YlIil1 ~ru1 m~~eJ~qJqJ1~1\1'1JeJ\I'V'J,yn\l1'U ~1'1J fl1 ~,*d1 '\J\Il1lJ 

'VI~mnru.;]~ r11'V1'U19111l'U-oa ei" bb~d111b6'l'UeJt:.J6'l fl1~Yl~1~ru 1(?\eJeJ5fl1~'U ~b~eJYl "iJ 1~ru1a'U11~, 
-oeJ flJ· 1~lJ'VI11'V1m~v'\J~~ml"1~1v~eJ~~1~-r'U m~Yl~1~ru11~(?\eJ~qJqJ1~1\1 ~ld'U~~hn~-r'Ufl1~ 

Yl~1';jru11~(?\a"'qJqJ1~1\1m~b~n~1\1 b\llV1lhm1i'VIv1~mb~\l1~'V'JtJn\l1'W~1"1Jm~,*d1'\JV1~1'UJl1V1'U b~~1UtJ'U 
bb(?\1'W~'VI~1'U t:.J6'l fl1';j'\J~:; bi1'U 

1 ~~~1~ -r'U f) 1 ~Yl ~ 1~ ru 11~ \Ii eJ ~ru ru1~1 \lVl1 ~ ru ru1~ 1\1 n'U lJ 'VI 11 'VI EJ 1~V ('11lJ'\J~:; n 11"1
'U v CLI v v 

flru:; m~lJf11~'U~'VI1~'V'J11n\l1'U';j1"1Jf11~ b~a\l 'VI~mnru.;] i5f11~bb6'l~ b~ a'U1'1Jm~6'I~';j'VI1bb6'l~m~b~ an6'l~~ 
Q.I III t.J Q.J 

'V'J'U n\l1'U~1"1Jfl1~bbrl:;Lb'U'U 6'lqJqJ1~1\1'1Ja\l'V'J'U n\l1'U~1"1Jfl1~ 'V'J .I"1. lv<r<f\v 

-oa ~ 1~eJ5f11~'lJ~-rf1'1~1f11~\Il1lJ'\J~~f11I"1.Q LL,,:;ijel1'U1~aeJn'\J~~f111"1 fhi':) r11'V1'U~ 
'VI~n b flru.;jbb6'l:;i5f11~ 'b~ a'\J ~~bEJ"1J'U1 'U m~'\J 5'tJ~ \Il1:U'\J~:; n 11"1;1 ~dlJ~\lijel1'U 1~ ~m1lJ bb6'l:;iiJ~ QV Ufll'VI1 

b~Vdn'U m~'\J5'U1i\ll1lJ'\J';j:;ml"1.Qbb6'l:;1~~mtJ 'U~~~ 

(~a\l1"116'1('1~1~1~8 191~. b'\J~eJ\I ~'W1911) 


a5m~'U~ 


AtWt 
'V11'U ... ....................... . 


mTi) ..... .. .~ ... . 




แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เรื่อง  หลักเกณฑการพิจารณาตอสัญญาจางพนักงานราชการท่ัวไป  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ลงวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
.................................................. 

 

แบบคําขอรับการพิจารณาตอสญัญาจางพนักงานราชการทั่วไป   
 

สวนท่ี ๑
   ๑. ช่ือ..................................................................................เกิดวันท่ี....................................................
อาย.ุ..........ป.........เดือน ปจจบุันดํารงตําแหนง.............................................................ระดับ..............................
ตําแหนงเลขท่ี........................อัตราเงินเดือน................................บาท สังกัดงาน................................................. 
กอง/สํานักงานคณบดี/สํานักงานผูอํานวยการ......................................................................................................
คณะ/สํานักงานอธิการบดี/สถาบัน/สํานัก.............................................................................................................
ไดรับการจางครั้งแรกเม่ือวันท่ี................................................................ในตําแหนง............................................. 

 ขอมูลเบ้ืองตนของผูขอรับการพิจารณาตอสัญญาจางพนักงานราชการท่ัวไป   

 ๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลงมาตามลําดับ) 
 ระดับการศึกษา สาขา ป พ.ศ. ท่ีจบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ  
 ๒.๑ ................. .......... ..................... .............................................  
 ๒.๒ ................. .......... ..................... ............................................. 

 ๓. ประวัติการฝกอบรมหรือดูงาน 
 ๓.๑ ................................................................................................................................................ 

๓.๒ ................................................................................................................................................  
   ๔. ประสบการณพิเศษในการทํางาน (เคยปฏิบัติงานเก่ียวกับอะไรบางท่ีนอกเหนือจากตําแหนงท่ี
ดํารงอยู เชน เปนหัวหนาโครงการ กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร เปนตน)   
 ๔.๑ ................................................................................................................................................ 
 ๔.๒ ................................................................................................................................................ 

 ๕. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถามี) 
 ๕.๑ ................................................................................................................................................ 
 ๕.๒ ................................................................................................................................................ 
             ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
         ลงชื่อ........................................................ผูยื่นคําขอ 
     (........................................................) 
        ตําแหนง..................................................................... 
           วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 



 - ๒ - 

 
สวนท่ี ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตอสัญญาจางพนักงานราชการท่ัวไป   
องคประกอบสวนที ่๑

เอกสารประกอบการพิจารณา 

  มหาวิทยาลัยจะตองมีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการทั่วไป  ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

มี ไมมี 
กรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการท่ัวไป  ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ 

  

 
 (........) ผาน มีกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการท่ัวไป  ทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  
  (........) ไมผาน เนื่องจากไมมีกรอบอัตรากําลัง 
 
องคประกอบสวนที่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

๒ หนวยงานทีมี่ความประสงคจะใหมีการตอสัญญาจางพนักงานราชการท่ัวไปจะตอง
จัดทําหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงใหเห็นวามีแผนงานหรือโครงการที่ดําเนินการอยูนั ้น ยังคงมีการ
ดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงานตอไป  

มี ไมมี 
หลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที ่แสดงให เห็นวามีแผนงานหรือโครงการที ่
ดําเนินการอยูนั้น ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานราชการ
ท่ัวไปปฏิบัติงานตอไป 

  

 
  (........) ผาน มีหลักฐานโดยละเอียดชัดเจนที่แสดงใหเห็นวาแผนงานหรือโครงการทีด่ําเนินการอยู
นั้น ยังคงมีการดําเนินการตอและจําเปนตองใชพนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงานตอไป 
  (........) ไมผาน ไมมีหลักฐาน 
      
องคประกอบสวนท่ี ๓
 (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

  คูมือปฏิบัติงานฉบบัสมบรูณ   จาํนวน  ๑  เลม   และแฟมสะสมผลงาน  

เอกสารประกอบการประเมิน คะแนนที่ได 
 คูมือปฏิบัติงานฉบบัสมบูรณ จาํนวน  ๑  เลม  และแฟมสะสมผลงาน  

 
 (........) ผาน คะแนนการประเมินท่ีไดไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน 
  (........) ไมผาน คะแนนการประเมินท่ีไดต่ํากวา ๖๐ คะแนน  
 
องคประกอบสวนท่ี ๔

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสองครั้งติดตอกันในปที่จะตอสัญญา
จางไมต่ํากวาระดับดี   

คะแนน 
รอบการประเมินครั้งที่.... ระหวางวันท่ี..........................ถึงวันท่ี............................  
รอบการประเมินครั้งที่.... ระหวางวันท่ี..........................ถึงวันท่ี............................  

คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเฉล่ีย 
(คะแนนรอบการประเมินสองครั้งติดตอกันรวมกันแลวหารสอง) 

 

 



 - ๓ - 

 
 เกณฑระดับผลการประเมิน 
  ดีเดน  ๙๕ - ๑๐๐ 
  ดีมาก ๘๕ – ๙๔ 
  ดี   ๗๕ – ๘๔ 
  พอใช   ๖๕ – ๗๔ 
  ตองปรับปรุง  นอยกวา  ๖๕  คะแนน 
 
  (........) ผาน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสองครั้งติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี 
  (........) ไมผาน คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสองครั้งติดตอกันต่ํากวาระดับดี 
 

  (........) เห็นสมควรอนุมัติใหตอสัญญาจาง (ผานท้ังส่ีองคประกอบ) 
สรุปผลการพิจารณา 

  (........) ไมสมควรอนุมัติใหตอสัญญาจาง (ไมผานองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง)   
 
 
      ลงชื่อ.......................................................... 
      (........................................................) 
                       ตําแหนง ประธานกรรมการพิจารณาตอสัญญาจางฯ 
         วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
สวนท่ี ๓
 (......) อนุมัติ 

 การพิจารณาของอธกิารบดี  

 (......) ไมอนุมัติเนื่องจาก....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 

 ลงชื่อ.......................................................... 
     (........................................................) 
                ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
        วันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 


