
 
    
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งท่ี 6/2565 

************************  
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปน

พนักงานชั่วคราว ประจําโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน สังกัดสถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขอ 14 จึง
ประกาศรับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งท่ี 6/2565 จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

 

1. ตําแหนง อัตราคาจาง และระยะเวลาการจาง 
1.1 ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

1) งานพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ 
ตําแหนงเจาหนาประจําโครงการ  จํานวน 2 อัตรา  

2) งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ตําแหนงเจาหนาประจําโครงการ  จํานวน 1 อัตรา  

1.2 คาตอบแทน 
เดือนละ 18,000 บาท  

1.3 ระยะเวลาการจาง 
นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 

 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และรายละเอียดการจางงาน 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 

3. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัคร 
3.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ขอ 10 ผูท่ีไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
1. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ข. ลักษณะตองหาม 
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปน

โรคท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ.อ. 
3. อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับนี้

หรือกฎหมายอ่ืน 
4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

/6. เปนบุคคล 
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6. เปนบุคคลลมละลาย 
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้ หรือ

กฎหมายอ่ืน 
10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ 
3.2 ผูสมัครสอบจะตองไมเปนผูประพฤติผิดระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ กฎหรือคําสั่งอ่ืนใด

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืนไมวาขอใดขอหนึ่ง และไมเคยกระทําการผิดสัญญาใดๆ กับมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานอ่ืน 

3.3 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี ้

3.4 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัคร 

 

4. วัน เวลา และสถานท่ีการรับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตัวเองไดท่ีงานบริหาร   

งานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ชั้น 3 
หอง LC 303 ตั้งแตวันจันทรท่ี ๑0 – วันศุกรท่ี 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. (เวนวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ) หรือสมัครทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เลขท่ี 38 หมู 8 ตําบลนาวุง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 วงเล็บมุมซองวา “สมัครพนักงาน
ชั่วคราว ครั้งท่ี 6/2565” หรือสืบคนขอมูลรายละเอียดไดท่ี https://www.pbru.ac.th หัวขอ “ขาวรับสมัครงาน” 
และเพจ Facebook งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี  

 

5. เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการย่ืนใบสมัคร 
5.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณครบถวน 
5.2 สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ         จํานวน 1 ฉบับ 
5.3 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)            จํานวน 1 ฉบับ 
5.4 สําเนาทะเบียนบาน             จํานวน 1 ฉบับ 

5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน            จํานวน 1 ฉบับ 
5.6 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกัน 

ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว               จํานวน 3 รูป 
5.7 สําเนาหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารมาแสดง  

ไดแก ใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการท่ีรับรองวา 
เปนผูพนภาระในการรับราชการทหาร           จํานวน 1 ฉบับ 

5.8 หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 
5.9 หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ (กรณีสมัครทางไปรษณีย) 

/ท้ังนี้ 
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ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบถวนในวันสมัครหรืออยางชาภายในวันสุดทาย
ของการรับสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

 

6. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
ผูสมัครสอบชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท กรณีสมัครสอบทางไปรษณียให

ผูสมัครสอบโอนเงินเขาบัญชีของมหาวิทยาลัย ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกลา ชื่อบัญชี เงินบํารุงการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขท่ีบัญชี 0201 26789195 พรอมแนบสําเนาหลักฐานการชําระคาธรรมเนียม
มาพรอมเอกสารการรับสมัคร 

 

7. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก    
ผูสมัครสอบจะตองเขารับการประเมินความรูความสามารถตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

ซ่ึงกําหนดใหมีการสอบแขงขัน 2 ภาค ไดแก 
1) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) 
2) ภาคการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) 

 

8. เกณฑการตัดสินและประกาศผลการสอบ 
ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีสอบผานจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนการทดสอบ ท้ัง 2 ภาค ไดแก ภาค

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และภาคการสอบสัมภาษณ โดยแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 การประกาศ
ผลการสอบจะประกาศโดยเรียงลําดับจากผูสอบไดคะแนนรวมทุกภาคสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับ  

 

9. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
9.1 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร
ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน
ประกาศรับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสาร
หลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครกําหนด หรือกรณีใบสมัครฉบับใด
ไมสามารถอานออกได หรือมีขอความไมชัดเจน ไมครบถวน หรือไมสมบูรณไมวาดวยกรณีใด หรือไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา หรือไมไดยื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะไมรับไวพิจารณาและถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

9.2 เปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีจะตองติดตามประกาศตางๆ เก่ียวกับการสอบแขงขันในครั้งนี้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

10. การบรรจุแตงตั้ง  
10.1 ผูท่ีสอบผานจะตองทําสัญญาจางตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกําหนด 
10.2 ผูท่ีสอบผานในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือพนักงาน หรือลูกจาง
ของสวนราชการทองถ่ิน 

10.3 ผูท่ีสอบผานในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองนําใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน
นับแตวันประกาศผลสอบ จากโรงพยาบาลของรัฐและแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค 
พ.ศ. 2553 

 
/11. การประกาศ 

 





- 5 - 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานช่ัวคราว ครั้งท่ี 6/2565 

ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2565 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

1. ช่ือตําแหนง  เจาหนาประจําโครงการ 

สังกัด  งานพัฒนาทองถ่ินและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม        
อัตราวาง  2 อัตรา 

คาตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท 

ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. อายุไมเกิน 35 ป  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. งานธุรการ/งานเบิกจายงบประมาณ 

1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ รับ-สงหนังสือราชการ จัดเก็บเอกสารตางๆ 
ตามรูปแบบงานสารบรรณ จัดหมวดหมูของเอกสาร และเสนอผานรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล 

1.2 ติดตาม รวบรวมขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน
ของมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตของหนวยงาน 

1.3 จัดทําหนังสือราชการ บันทึกขอความ คําสั่ง ประกาศ ตามภารกิจงาน 
1.4 จัดทําวาระการประชุม สื่อการประชุม รายงานการประชุม การประชุมเพ่ือ

ขับเคลื่อนงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน  
1.5 จัดทําเอกสารยืมเงินทดรองจาย และฎีกาเบิกจาย (หมวดคาใชสอยและ

คาตอบแทน) โครงการยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน  
2. งานประสานงานโครงการและกํากับติดตาม 

2.1 ประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการเพ่ืออํานวยการจัดทําโครงการ/ ยื่น
ขอเสนอโครงการยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปตามแผนงาน 

2.2 ติดตามการใชจายงบประมาณโครงการยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินและ
รายงานผลตอผูกํากับดูแล รายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน 

2.3 ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ผานระบบบริหารจัดการโครงการ รายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน 

2.4 ประเมินผลการดําเนินงาน เทียบแผน/ผล ตามตัวชี้วัดโครงการ รายงานตอ
ผูบริหาร รายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน 

2.5 ประสานงานเพ่ือการกํากับติดตามและหนุนเสริมการดําเนินงานในพ้ืนที 
2.6 สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ินเสนอตอ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรายงานความกาวหนาและการพิจารณาใหขอเสนอแนะ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 
 

/3. งานพัฒนา 
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3. งานพัฒนาศูนยเรียนรู เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ วิทยาเขตโปงสลอด 
3.1 พัฒนาฐานการเรียนรูภายในศูนย เรียนรู เกษตรผสมผสานตามแนว

พระราชดําริ วิทยาเขตโปงสลอด และจัดทําขอมูลศูนยการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูของ
สถาบัน 

3.2 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ วิทยาเขตโปงสลอด ใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 

3.3 บริหารจัดการการใชประโยชน สรางเครือขายการผลิตและจัดจําหนาย 
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ วิทยาเขตโปงสลอด 

3.4 บริหารจัดการรานคา (เขาแดน คาเฟ) และจัดจําหนายผลิตภัณฑจากการ
พัฒนาพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอด 

3.5 ประสานงานการพัฒนาและการใชประโยชนในพ้ืนท่ีวิทยาเขตโปงสลอดกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีสวนรับผิดชอบ เพ่ือรวบรวมผลการพัฒนาและรายงานผลการดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีโดย
ภาพรวม 

3.6 งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารงาน ตามท่ีรองอธิการท่ีกํากับดูแลมอบหมาย 
4. งานพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการตอยอดเชิงพาณิชย 

4.1 ประสานงาน รวบรวมผลติภัณฑ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ โดยหนวยงานตางๆ ดําเนินงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและจัดทําขอมูลผลิตภัณฑเพ่ือการทํา PBRU MARKET 

4.2 สรางเครือขายการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยมีสวน
รวมในการพัฒนา 

4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ/มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ท่ีเปนเปาหมายการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยฯ ใหมีศักยภาพในการตอยอดเชิงพาณิชย  

4.4 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากผลผลิตศูนยการเรียนรู
เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ วิทยาเขตโปงสลอด ใหมีศักยภาพในการตอยอดเชิงพาณิชย 

5. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ช่ือตําแหนง  เจาหนาประจําโครงการ 

สังกัด  งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม        
อัตราวาง  1 อัตรา 

คาตอบแทน  เดือนละ 18,000 บาท 

ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2566 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. อายุไมเกิน 35 ป  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑. งานธุรการ 

๑.๑ อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอและประสานงานทุกดาน 
๑.๒ จัดทําหนังสือราชการ ตอบรับ / ขอบคุณ/ กรอกขอมูลสงกลับ 
๑.๓ จัดทําคําสั่งตางๆ 

/๒. งาน 
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๒. งานประชาสัมพันธ 
๒.๑ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๒.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเผยแพรกิจกรรมและผลงานของ

ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒.๓ เผยแพรกิจกรรมและผลงานของคณะผานเว็บสื่อตางๆ (อาทิ เว็บไซต Facebook 

ไลน บอรด และสื่อสิ่งพิมพตางๆ และอ่ืนๆ) 
3. งานวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 

3.๑ เก็บรวบรวมขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชร 
3.๒ สังเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทําฐานขอมูลตางๆ 
3.๓ นําขอมูลศิลปะเมืองเพชร นําองคความรูเสนอผานระบบออนไลน เพ่ือการเผยแพร 

4. งานพิพิธภัณฑ 
4.๑ รวบรวมผลงาน/ชิ้นงาน/ โบราณวัตถุของจังหวัดเพชรบุรี 
4.๒ ตรวจสอบและจําแนกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ 
4.๓ จัดทําฐานขอมูล และทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติภัณฑ 
4.๔ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาและตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุทางชาติพันธุ 
4.๕ จัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

5. งานอุทยานปูนปนดวยชางฝมือชั้นเอก ดําเนินการประชุมวางแผนการจัดทําอุทยาน
ปูนปน การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปูนปน ประสานงานกับชางฝมือเอก หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอก จัดตั้งอุทยาปูนปน การดูแล และบํารุงรักษา เตรียมงานดานจัดพิธีเปดอุทยานฯ 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศดานวัฒนธรรม รวบรวมฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ จัดทํา
ระบบฐานขอมูลดานวัฒนธรรม ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน งานสรางมาตรฐานและสงเสริมความเปนไทย 
กําหนดเกณฑ นโยบาย รูปแบบ ในการสรางมาตรฐานความเปนไทย จัดทําแผนปฏิบัติการการยกระดับ
มาตรฐานความเปนไทย จัดทําโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมความเปนไทย พัฒนาและสรางโอกาสมูลคาเพ่ิม
ดานความเปนไทย ข้ึนสูระดับสากล 

7. งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
7.๑ ลงพ้ืนท่ีในโครงการท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
๗.๒ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และนําเสนองานตางๆ ในดานธุรการ

ของฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบสมัครสอบเพ่ือบรรจุเปนพนักงานช่ัวคราว ประเภทสายสนับสนุน 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

ตําแหนงท่ีสมัครสอบ   ..................................................................................................................................................... 

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

(โปรดกรอกขอความดวยตวับรรจง) 

1.  ชื่อและนามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................สัญชาติ.................ศาสนา..................... 

    ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)(Mr./Mrs./Miss).................................................................................................................. 

    เลขบัตรประตัวประชาชน     -       -         -     ออกให ณ อําเภอ.......................................... 

    วันออกบัตร................................................................................... วันหมดอายุ..................................................................... 

    เกิดวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ................  ปจจุบันอาย.ุ.............ป (นบัถึงวันปดรับสมัคร) 

    สถานภาพการสมรส      โสด      สมรส      อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................... 

    ชื่อและนามสกุลบิดา...................................................................อาชพี................................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม  

    ชื่อและนามสกุลมารดา ...............................................................อาชีพ...............................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม 

    ชื่อสามี/ภรรยา................................................................................สถานท่ีทํางาน................................................................ 

    ตําแหนงงาน........................................................................................... มีบุตร.............คน  ชาย..........คน  หญิง...........คน 
 

2.  ท่ีอยู  ตามทะเบียนบาน  ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี................หมูท่ี........ถนน..........................................

ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...............................................

รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท/โทรสาร.............................................E-mail…………………..………………....……… 
 

3.  ประวัติการศึกษา (โดยระบุวุฒิท่ีไดรับสูงสุด ป.โท/ป.ตร/ีปวส.หรืออนุปริญญา/ปวช.หรือ ม.6 ตามลําดับ) 

ระดับ

การศึกษา 

ช่ือปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร 

สาขาหรือวิชาเอก สถานศึกษา ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

      

      

      

      

        
 

 

รูปถาย 

ขนาด 1  น้ิว 

วันท่ีสมัคร..................................... 

เลขประจําตัวผูสมัคร.................... 

บส.06 
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4. ใบประกอบวิชาชีพ 

ชื่อใบประกอบวิชาชีพ ชื่อหนวยงานท่ีออก วันท่ีออก วันหมดอายุ 

    

    
 

5. ประวัติการฝกอบรม  

ระยะเวลา ช่ือหนวยงานท่ีจัด หลักสตูร 

   

   

   
 

6. ประสบการณการปฏบิัติงาน (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) 

ป พ.ศ. ตําแหนง ช่ือสถานท่ีทํางาน เบอรโทรศัพท 

    

    

    

    

    
   

7. ความรูความสามารถดานโปรแกรมคอมพิวเตอร.................................................................................................................. 

8. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................. 

9. บุคคลท่ีอางอิงถึง (โปรดระบุคคลท่ีไมใชญาติหรือเพ่ือน) 

ช่ือ –  สกุล ตําแหนง ช่ือสถานท่ีทํางานและเบอรโทรศัพท ระบุความสัมพันธ 

    

    

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไมตรง

กับความจริงใหถือเปนหลักฐานเพ่ือเลิกจางขาพเจาไดทันที 

 

 

        (ลงชื่อ) ...........................................................ผูสมัคร 

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

        วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ............ 
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สําหรับเจาหนาที่ 
 

หลักฐานการสมัคร  (ใหเจาหนาท่ีรับสมัครทําเครื่องหมาย   √    ลงในชอง        หนาหลักฐานท่ีไดรับ) 

 1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณครบถวน จํานวน 1 ฉบับ 

 2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

 4. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดําและถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

 5. สําเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร/ใบรับรองคุณวุฒ ิจํานวน 1 ฉบับ 

 6. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 

 7. หากเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะตองมีหนังสืออนุญาตใหมาสมัครสอบจากผูบังคับบัญชา

ระดับหัวหนาหนวยงาน 

 8. หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหารเฉพาะเพศชาย (แบบ สด.8 หรือแบบ สด 43) หรือหนังสือของทาง

ราชการท่ีรับรองวาเปนผูพนภาระในการรับราชการทหาร 

 9. หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) 

 10. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ (กรณีสมัครทางไปรษณีย) 
 

 ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบถวนในวันสมัครหรืออยางชาภายในวันสุดทายของการรับ

สมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 

      

        ลงชื่อ.......................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

                          รับใบสมัครวันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ............. 

 

หมายเหตุ 
1. ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติ ท่ัวไป และ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตอง
ครบถวนตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัครนํามา
ยื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครกําหนด หรือกรณีใบสมัครฉบับใดไมสามารถอานออกได หรือมีขอความ
ไมชัดเจน ไมครบถวน หรือไมสมบูรณไมวาดวยกรณีใด หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือไมไดยื่นภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะไมรับไวพิจารณาและถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
ตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

2. กรณีท่ีจะยื่นเอกสารใบสมัคร หากเอกสารและหลักฐานการสมัครไมถูกตองครบถวนตามรายการท่ีแสดงไว

ขางตน งานบริหารงานบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับใบสมัคร  


