ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
.......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบแข่งขัน เป็น ลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับ รถยนต์ สังกัด งานยานพาหนะ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จานวน 1
อัตรา อาศัยอานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานใน
สถาบั น อุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 45 จึง ประกาศรับ สมัค รบุค คลเพื่อ สอบแข่ง ขัน เป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว
ตาแหน่ง พนัก งานขับ รถยนต์ สัง กัด งานยานพาหนะ กองกลาง สานัก งานอธิก ารบดี จานวน 1 อัต รา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ลู กจ้ างชั่ว คราว ตาแหน่ งพนั กงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัต รา รายละเอีย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
2. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.4 ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่ว นท้องถิ่น ต้องมีห นังสืออนุญ าตจากหน่ว ยงานหรือผู้มี
อานาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
2.2 ลักษณะต้องห้าม
2.2.1 เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
2.2.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่กาหนดในกฎก.พ.อ.
2.2.3 เป็ น ผู้ อ ยู่ ในระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ งให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

/2.2.4 เป็นผู้บกพร่อง...

-22.2.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
2.2.7 เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิส าหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2.9 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
2.2.10 เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
อนึ่ง สาหรับพระภิกษุส ามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และไม่อาจให้
เข้า รับ การสอบแข่ง ขัน เพื่อ บรรจุบุค คลเข้า ปฏิบัติง าน ทั้ง นี้ ตามหนัง สือ กรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.3 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
3. การรับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จะเข้ารับ การสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุค คล
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 เมษายน 2563 และ
จะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม 8 ชั้นและทาง www.lru.ac.th หรือ
โทรสอบถามได้ที่ 042 - 835224 ต่อ 41115 หรือ 42111
4. หลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
4.2 สาเนาละใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง ที่สถานศึกษาออกให้ต้อง
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสถานศึกษาหรือผู้มีอานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลัก ฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบ
สมัครได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้ รับ
อนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนจานวน 1 ชุด
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ

/4.5 สาเนา...

-34.5 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.6 สาเนาทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิว้ จานวน 3 รูป
4.8 สาเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ
4.9 หนัง สือ อนุญ าตจากหน่ว ยงานหรือ ผู ้ม ีอ านาจสั ่ง บรรจุใ ห้ม าสอบและยิน ดีใ ห้ม าบรรจุ
เมื่อสอบได้สาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)
4.10 สาเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
4.11 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
ทั้งนี้ ให้ ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับ จริงมาแสดงและสาเนาหลั กฐานต้องมีการรับรองสาเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ 4.9 และข้อ 4.11 ให้นาฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุ ณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบ เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ ส อบ กาหนดการสอบ และจะปิ ด ประกาศการรับ สมั ครดังกล่ าว ณ ป้ ายประกาศอาคาร
เรียนรวม 8 ชั้น และทาง www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 042-835224-8 ต่อ 41115 หรือ 42111
ดังนี้

/ลาดับที่…

-4ลาดับที่
รายการ
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
2
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ
สอบสัมภาษณ์
3
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
4
รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี
23 เมษายน 2563
27 เมษายน 2563

หมายเหตุ

28 เมษายน 2563
1 พฤษภาคม 2563

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการสอบภาคทฤษฎี และ
สอบภาคปฏิบัติ รวมกัน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และนาคะแนนดังกล่าว มารวมกับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 การบรรจุหรือจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามลาดับคะแนน
รวมที่สอบได้
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ านการแข่ งขั น ตามล าดั บ คะแนนสอบ
ณ ป้ า ยประกาศงานบริ ห ารงานบุ ค คล อาคารเรี ย นรวม 8 ชั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย และ
ทาง www.lru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้มีอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดาเนินการสอบแข่งขัน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
....................................................

ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง/สังกัด
ที่
1 พนักงานขับรถยนต์
ระดับ 1
สังกัดงานยานพาหนะ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ
1. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.1 เพศชาย อายุ 25 – 50 ปี
1.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 มี ค วามประพฤติ เ รี ย บร้ อ ยพร้ อ มทั ้ ง มี
บุ คลิ กภาพและมนุษ ย์สัมพั นธ์ที่ดี สุ ขภาพร่างกาย
แข็ ง แรง เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ไม่ เ ป็ น โรคต้ อ งห้ า มหรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
ปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ
หรือโรคสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
1.4 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
1.5 มี ใบ อ นุ ญ าต ขั บ ขี่ ร ถยน ต์ ป ระเภ ท 2
จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
1.6 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจร
ทางบก และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ รถยนต์เป็น
อย่างดี
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและ
ที ่ไ ด้ รั บ มอบหมาย โดยรู้ จั ก เส้ น ทางในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบเป็นอย่างดี
2.2 มี ค วามรู้ พื้ น ฐานด้ า นเครื่ อ งยนต์ การ
บ ารุ งรั กษา และสามารถขั บ รถยนต์ เกี ยร์ธ รรมดา
และเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
2.3 ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทาความสะอาด
ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
2.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หมายเหตุ สถานที่สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สานักงานอธิการบดี ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
....................................................
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
2. ทดสอบปฏิบัติ
ค. สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)
ประเมิ น ผู้ เข้ าสอบเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ งหน้ า ที่ จ ากประวัติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ
การศึกษา ประวัติการทางาน โดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพอื่นๆ
…………………………………..

