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ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ – นามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................... 

สมัครต าแหน่ง 
........................................................................ 

ที่อยู่สามารถติดต่อได้
................................................................................................... 
..................................................................... .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................... ............ 
E-mail Address……………………………………………………………… 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน....................................................... 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด........................................................................................ 
วันที่ออกบัตร..............................................................................
วันที่บัตรหมดอายุ....................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
……………………………. 

อายุ 
.................................. 

สถานที่เกิด 
................................. 

เชื้อชาติ 
.................................. 

สถานภาพ 
................................. 

สัญชาติ 
.................................. 

การรับราชการทหาร 
..................................
.................................. 

ศาสนา 
.................................. 

 

พนักงานราชการ ประเภท..................ต าแหน่ง..........................................อายุงาน.............ปี............เดือน............วัน 
เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่....................................................ถึงวันที่.....................................................(วันที่ยื่นใบสมัคร)
เป็นเวลา..................ป.ี............เดือน.............วัน อัตราค่าตอบแทนปัจจุบัน...... ....................................................บาท 
สังกัด....................................................................................................................... ..................................................... 

 

ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถานศึกษา/หน่วยงาน ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

จาก ถึง 
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
(ส าหรับพนักงานราชการที่ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) 

 

 
รูปถ่าย 
๑.๕ นิ้ว 
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ข้อมูลการถูกด าเนินคดีแพ่ง อาญา และปกครอง และการถูกด าเนินการทางวินัย (ถ้ามี) 

ปี พ.ศ. ฐานความผิด/ข้อกล่าวหา ผลของคดีหรือการด าเนินการทางวินัย 
   
   
   
   
   

 

ข้อมูลประสบการณ์การท างาน  

ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ของ
หน่วยงาน 

ต าแหน่งงานและ 
หน้าที่โดยย่อ 

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

สาเหตุที่ออก 
จากงาน จาก ถึง 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผลงานที่ผ่านมาที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง การรับสมัครพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ครั้งที่.........../............) ลงวันที่…………………………… และข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้า
ขาดคุณสมบัติ ปกปิดข้อมูล หรือข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้าง
และเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งข้าพเจ้าได้ทันท ี
  

ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัคร 

                             (.............................................................) 
                          ยื่นใบสมัครวันที่..................เดือน...............................พ.ศ. ............. 

 
 
 

ค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 
 

 ขอรับรองว่า ในกรณีที่.................................................................................ได้รบัการบรรจแุละแต่งตั้งเปน็
พนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานจะยังไม่ขอให้มีการสรรหาบุคคลเข้ามาแทน โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยท า
การวิเคราะห์ความจ าเป็นก่อนว่าควรที่จะคงต าแหน่งพนักงานราชการที่บุคคลดังกล่าวเคยครองอยู่ไว้ที่หน่วยงาน
หรือไม่หรือเปลี่ยนเป็นต าแหน่งอื่น ซึ่งถ้าหากมหาวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ต าแหน่งพนักงานราชการ
ดังกล่าวสมควรน าไปจัดสรรให้แก่หน่วยงานอ่ืนและ/หรือเปลี่ยนเป็นต าแหน่งอ่ืน ทางหน่วยงานไม่ขัดข้องและ
ยินยอมปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรทุกประการ  
 
           ลงชื่อ...........................................................  
                  (.......................................................)  
                                     คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 

 ตรวจสอบแล้ว ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครพร้อมกับเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร ติดรูปถ่าย กรอกข้อมูล ลง
ลายมือชื่อในใบสมัครและรับรองส าเนาเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร พร้อมทั้งมีค า
รับรองของหัวหน้าหน่วยงานประกอบการสมัครด้วยแล้ว 
 
      ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
                       (....................................................) 
      วันที่..................เดือน...............................พ.ศ. .............  
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แบบคําขอเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

            ขาพเจา.................................................................................................................................................. 

พนักงานราชการ ประเภท........................................................ตําแหนง............................................................... 

สังกัด...................................................................................................................................................................... 

เริ่มปฏิบัติงาน เมื่อวันที่.................................................ถึงวนัที่.....................................................(วันที่ยื่นคําขอ)

เปนเวลา..................ป.............เดือน.............วัน อัตราคาตอบแทนปจจบุัน...................................................บาท 

 มีความประสงคขอเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท............................................... 

ตําแหนงเลขที่..............ตําแหนง.......................สังกัด............................................................................................ 

 ทั้งนี้ ขาพเจา 

   ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในตําแหนงพนักงานราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๔ ป   

   มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๐ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

     มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะใชเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยสําเร็จการศึกษาในระดับ.......................................สาขาวิชา....................................... 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงพนักงานราชการที่ตนดํารงอยู 

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

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

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

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

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

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะใชเปลี่ยนสถานภาพ ตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลยั ตําแหนง..................................... ดังเอกสารที่แนบทาย (ใหแนบเอกสาร

มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะใชเปลี่ยนสถานภาพ) 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

     ลงชื่อ...........................................................ผูขอเปลี่ยนสถานภาพ      

           (..........................................................)  

      วันที่................................................................ 

 

 

 



 - ๔ -

การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ไดพิจารณาแลว เห็นวา ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะใชเปลี่ยนสถานภาพเปนตําแหนงวาง

และมีเงิน และผูขอเปลี่ยนสถานภาพเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน มีความรูความสามารถ ประสบการณ และ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติสอดคลองกับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลยัที่จะใชเปลี่ยนสถานภาพ สมควรไดรบัการบรรจุ

และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท........................ตําแหนงเลขที่.................ตําแหนง............................

สังกัด...............................................................................................อัตราเงนิเดือน..............................................บาท 

   ไดพิจารณาแลว เห็นวา ไมสมควรใหเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก........... 

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

 

     ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ 

           (..............................................................) 

 

     ลงชื่อ................................................................กรรมการ 

           (..............................................................) 

 

     ลงชื่อ................................................................กรรมการ 

           (..............................................................) 

 

     ลงชื่อ................................................................เลขานุการ 

           (..............................................................) 

 

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

การพิจารณาของอธิการบดี 

   อนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลยั ประเภท..................ตําแหนงเลขที่................

ตําแหนง.......................สงักดั...............................................................................อัตราเงินเดือน...................บาท 

   ไมอนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       ลงชื่อ................................................................ 

             (..............................................................) 

             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

 




