
 
  
 
 
 

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 เรื่อง รบัสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระยะที่ 2 
************************  

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้า
ร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid - 19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่
ว่างงานจากสถานการณ์ Covid – 19 และเสริมศักยภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การท างานในด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรั ส     
โคโรน่า 2019 จ านวน 190 อัตรา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ระยะที่ 2  ดังนี ้

 

1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1 ) ประชาชนทั่ วไปที่ อยู่ ในพื้ นที่ จั งห วัด เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  และ

ประจวบคีรีขันธ์ และมีความสนใจในการพัฒนาทักษะในการท างานใหม่ ๆ 
(2)  เป็นผู้ว่างงานซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
(3) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
(4) ต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับสิทธิ์เยียวยามตามมาตรการอ่ืน ๆ ของรัฐบาล 
(5) ผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาทุกระดับไม่ถือว่าเป็นผู้ว่างงาน และไม่มีคุณสมบัติใน

การสมัคร 
    1.3 อัตราค่าจ้าง 
 เดือนละ 9,000 บาท 

      1.4 ระยะเวลาจ้าง 
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563  

 
 
 
 
 

 



2. ก าหนดการรับสมัคร    
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

ดังนี ้
(1) ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด

สมุทรสงคราม ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ โครงการส านักงาน
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา  มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏเพชรบุ รี  ช้ัน  8  อาคารวิทยาภิรมย์  ห รือยื่ น ใบสมั ครทางอี เม ลล ์
king.phet119@gmail.com โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด 

(2) ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตัวเองได้ที่ อบต.หาดขาม อ าเภอกุยบุรี และ อบต.อ่างทอง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือ
ยื่นใบสมัครทางอีเมลล ์king.phet119@gmail.com  โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่
อย่างใด หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ส านักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินศาสตร์
พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 อย่างช้าภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่าสมัครสอบโครงการจ้างงาน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) 
ระยะที่ 2 

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 16 – วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

 

3. เอกสารหลักฐานท่ีจะต้องน ามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบรูณ์ครบถ้วน           จ านวน 1 ฉบับ 
3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน            จ านวน 1 ฉบับ 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน 1 ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนในวันสมัครหรืออย่างช้าภายในวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 

26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. สถานที่สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ 

 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน ความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 กรณีคะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 
6. การจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

(1) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
(2) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าข้อตกลงจ้างปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี ก าหนด 
(3) ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าข้อตกลงจ้างปฏิบัติงาน จะต้องน าใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย 
 



ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลงภายหลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกในล าดับถัดไปทดแทน  

  

7. ประกาศผล     
มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก โดยเรียงล าดับ

จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”   

 
ประกาศ   ณ   วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุ ี

 
 


