
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)       

_________________ 
 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของงานกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

๑.  ชื่อต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   
 ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด งานคลัง ส านักงานอธิการบด ี จ านวน  ๑  อัตรา 
 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด งานทรัพย์สินและสวัสดิการ ส านักงานอธิการบดี จ านวน  ๑  อัตรา 
 รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 ๑.๑ สิทธิประโยชน์   
   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง   
   ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก าหนด 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ มีสัญชาติไทย  
๒.๒  มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

 ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สม 
ประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 
   (๑)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    (๒)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (๓)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (๔)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
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 ๒.๕  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 ๒.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
 ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 ส าหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับประเมินสมรรถนะเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 
๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๓๘ 
 
๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   (๑)  ผู้ประสงค์สมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
   (๒)  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ทางเว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

 ๓.๒  วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
   (๑)  เข้าเว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru  เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” 
   (๒)  กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด  
   (๓)  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่น  
   ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการกรอกข้อมูล
ผิดพลาดในสาระส าคัญ คือ ชื่อ - สกุล หรือเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเป็น
หนังสือให้งานการเจ้าหน้าที่ แก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)  
 ๓.๓  การช าระเงิน สามารถช าระเงินได้ ๒ วิธี 
   (๑)  ช าระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ งานคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 
วันที ่๒๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย 
   (๒)  น าแบบฟอร์มการช าระเงิน ไปช าระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ 
ตั้งแต่วันที ่๒๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๒๓.๐๐ น. และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย 
   ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 
 ๓.๔  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือกคนละ ๒๐๐ บาท โดยค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmiscenter.pcru.ac.th%2Fjob_pcru%3Ffbclid%3DIwAR08tm_ReJoPnvJ8A5E8d2xOgAbZHU6I5eC13U_ihE4t55MHBBtqKHQdHCU&h=AT01UbPGGWMpU8L0VZSCGZLFgvlhDGtH0MfmMDCJZbNDpUzPgO5wJSOx9Kfc1_3H2ApawSTVk_c8msSXBaAFxE3wF-Nc-gjzF9OvuyWkxr7W0LjC-kNKr8SpbXQXHzuN4KrcTg
https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru%20%20เลือก
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๔.  การส่งหลักฐานการสมัคร 
 กรณีผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้ส่งใบสมัครพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และ
แนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร (ตามข้อ ๕.) ใส่ซองจดหมาย จ่าหน้าซองส่งถึงงานการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขท่ี ๘๓ หมู่ ๑๑ ถนนสระบุรี - หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐  
 
๕.  เอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร 
 (๑)  ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด  
๑ X ๑.๕ นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  
 (๒)  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในกรณีที่ไม่สามารถน าส าเนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น
พร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และ
วันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (๓)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๔)   ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ     
 (๕)   หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 
 (๖)   ส าเนาหลักฐานเอกสารทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ   
 ส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ 
 ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐานซึ่งผู้ผ่านการเลือกสรรน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้าง
ให้เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร 
 
๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ งานการเจ้าหน้าที่  
(ชั้น M) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี หรือทางเว็บไซต ์www.pcru.ac.th  
 
๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ในครั้งที่ ๑ และผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในครั้งท่ี ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป 
 

http://www.pcru.ac.th/
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 ๗.๑  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

วิธีการสอบคัดเลือก คะแนน สถานที่ประเมิน 
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
๑.  ความสามารถทางด้านการคิดค านวณ 
๒.  ความสามารถด้านเหตุผล 
๓.  ความเข้าใจในภาษาไทยและอังกฤษ 
๔.  การใช้ภาษา 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะแจ้ง
ให้ทราบ เมื่อมีการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๑ 

ความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
(ภาค ข. ๑) 
๑.  พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓.  ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร 
 และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

๑๐๐ 

ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ตามขอบข่าย
งานที่จะปฏิบัติ (ภาค ข. ๒) 

๑๐๐ 

  
 ๗.๒  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

วิธีการสอบคัดเลือก คะแนน สถานที่ประเมิน 
ทดสอบความรู้ความ เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
๑.  มนุษย์สัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืน
 ได้ด ี
๒.  มีความรับผิดชอบ 
๓.  มีความอดทน และเสียสละ 
๔.  มีความริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 

๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะแจ้ง
ให้ทราบ เมื่อมีการประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ครั้งที่ ๒ 
 

 
 

๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ๘.๑  ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่
สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 ๘.๒  ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างจะต้องได้คะแนนการประเมินรวมสูงที่สุดเรียงลงมาตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร  
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๙. ประกาศผลการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบให้ทราบ  
ณ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสามารถ
ตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pcru.ac.th  ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้  
๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร    
 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๑๐.๑ การจัดท าสัญญาจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้จากคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ หากผู้
ผ่านการเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดท าสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว จะถือว่า
สละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดท าสัญญาจ้าง 
 ๑๐.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ก าหนด 
 ๑๐.๓ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ 
หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 
 ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือรับการจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป หากไม่มารายงานตัวตามก าหนดวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกสรร
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งนี้ 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าการด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือ 
มีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทราบด้วย 
 อนึ่ง ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามค าสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕) 

ลงวันที ่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
-------------------------------------------- 

   

ต าแหน่งที:่ นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

๑.  กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
๒.  อัตราค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐ บาท  
๓.  จ านวนอัตราว่าง  ๑ อัตรา   สังกัด งานคลัง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
๔.  ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (๑) งานบัญชี รับ-จ่ายเงินสด ประจ าวัน 
 (๒) งานบันทึกบัญชีสมุดรายวันขั้นต้นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 (๓) งานบันทึกบัญชีสมุดรายวันขั้นปลายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 (๔) การรายงานฐานะงบประมาณรายจ่ายของเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 (๕) งานรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารประจ าเดือน 
 (๖) งานบัญชีค่าครุภัณฑ์ อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 
๕. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ชื่อต าแหน่ง 
 

วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 
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ต าแหน่งที:่ นักวิชาการศึกษา 
 

๑.  กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป 
๒.  อัตราค่าตอบแทน   ๑๘,๐๐๐ บาท  
๓.  จ านวนอัตราว่าง  ๑ อัตรา   สังกัด งานทรัพย์สินและสวัสดิการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
๔.  ขอบข่ายที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
และท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร 
แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
 (๓) จัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
 (๖) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ด้านการศึกษา 
 (๗) ปฏิบัติงานในคลินิกแพทย์แผนไทย ท าหน้าที่ในการตรวจ วินิจฉัยโรค รักษา จ่ายยาสมุนไพร ดูแล
มารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นต้น 
 
๕. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ชื่อต าแหน่ง 
 

วุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

นักวิชาการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาแพทย์แผนไทย หรือสาขาแพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
ประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
   

 


