
 
 

 
 

    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

....................................................... 
         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๔๘๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุ คคลเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร   
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑ 

๒. ค ุณ สมบ ัต ิของผู ้ม ีส ิทธ ิสม ัครเข ้ำร ับกำรสอบค ัด เล ือกต ้องม ีค ุณสมบ ัต ิตำมมำตรำ ๗  แห ่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลมดังนี้ 
            ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๑.๓  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒.๑.๔ ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้   

            ๒.๒  ลักษณะต้องห้ำม 
 ๒.๒.๑ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 ๒.๒.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่ก าหนดในกฎก.พ.อ.  

/๒.๒.๓ เป็น… 
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 ๒.๒.๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
            ๒.๒.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๒.๒.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 ๒.๒.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย  
 ๒.๒.๗ เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๒.๒.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒.๒.๑๐ เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  อนึ่ง  ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ  ไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร             
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
  ๒.๓  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
         รายละเอียดปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข  ๑ 

๓.  กำรรับสมัคร 
              ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งำนบริหำรงำนบุคคล 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวม ๘ ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓ และ
จะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว  ณ  ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม  ๘ ชั้นและทาง  www.lru.ac.th หรือ 
โทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒ - ๘๓๕๒๒๔  ต่อ  ๔๑๑๑๕ หรือ ๔๒๑๑๑ 

๔.  หลักฐำนที่จะต้องน ำไปย่ืนในวันสมัคร  
   ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
 ๔.๒ ส าเนาประกาศนียบัตร และส านาระเบียนแสดงผลการเรียน ทีส่ถานศึกษาได้อนุมัตแิล้ว จ านวน ๑  ชุด 
 ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
 ๔.๕ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 ๔.๖ ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ขนาด  ๑  นิว้  จ านวน  ๓  รูป 
 

/๔.๘  ส าเนา… 

http://www.lru.ac.th/
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 ๔.๘  ส าเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบับ   
   ๔.๙  หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู ้มีอ านาจสั ่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุ  
เมื่อสอบได้ส าหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี)   
 ๔.๑๐  ส าเนาหลักฐานแสดงพ้ืนฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี) 
 ๔.๑๑  ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นสมัคร   
                    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและส าเนาหลักฐานต้องมีการรับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ ๔.๙ และข้อ ๔.๑๑ ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น) 
๕.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ   
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 ๕.๒  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

๖.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
             ผู้สมัครสอบ   คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       เสียค่าธรรมเนียม  ๓๐๐  บาท 
   เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๗.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับสอบแข่งขันและก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรสอบ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และก าหนดวัน 
เวลา  สถานที่สอบและก าหนดการสอบ  ดังนี้ 

 

/๘. หลักเกณฑ์... 

ล ำดับที่ รำยกำร วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ       ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ   

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ๒ สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓ ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๔ สอบสัมภาษณ์ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๕ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๖ รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ๓  สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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๘.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขัน 
      โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  และ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข  ๒  

๙.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
                ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้ค่าคะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อเฉลี่ยทุก
ภาครวมทั้งสิ้นต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ  

๑๐.  กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื ่อผู ้สอบผ่านการแข่งขันได้ ณ ป้ายประกาศ       
งานบริหารงานบ ุคคล บร ิเวณ ชั ้น  ๑  อาคารเร ียนรวม  ๑๘ มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏ เลย และทาง  
www.lru.ac.th  โดยเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวม
เท่ากันให้พิจารณาค่าคะแนนที่สูงกว่าในภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และล าดับเลขประจ าตัวสอบก่อนตามล าดับ และขึ้นบัญชีไว้ 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี 
 ในกรณีที่มีการประกาศสอบแข่งขันต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
ใหม่แล้ว ในขณะที่ระยะเวลาในการขึ้นบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่งนั้นไม่ครบก าหนด ให้ถือว่า 
การประกาศสอบแข่งขันครั้งใหม่เป็นการยกเลิกบัญชีที่ยังไม่ครบก าหนดนั้นนับแต่วันที่ประกาศสอบแข่งขัน  
ครั้งใหม ่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค            
ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมท านองเดียวกันนี้        
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                              

                          
                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 

http://www.lru.ac.th/


เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข  ๑ 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

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

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป  วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อต ำแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 
อัตรำ

เงินเดือน 
จ ำนวน 

หมำย
เหตุ 

๑ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ระดับปฏิบัติงาน 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง    
    ๑.๑. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ 
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล
เ พ่ื อ ใช้ กั บ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์  ง าน ธุ ร ก า ร  
งานสารบรรณ หรืองานบริการทั่วไป ตามค าสั่ง  
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่าง
กว้าง ๆ ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
       (๑) ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหาร
ต่ างๆ เช่น  งานบันทึ กข้อมูล เพ่ือใช้กับ เครื่อง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์  ง า น ธุ ร ก า ร  ง า น ส า ร บ ร ร ณ  
หรืองานบริการทั่ วไปธุรการ  เพ่ือสนับสนุนให้ 
งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก 
     (๒ ) ติ ดต่ อประสานงานกับบุ คคลภายใน
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
     (๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ

๑๔,๙๕๐ ๑  



ล ำดับ
ที ่

ชื่อต ำแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 
อัตรำ

เงินเดือน 
จ ำนวน 

หมำย
เหตุ 

ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๒. ด้ำนกำรบริกำร 
     (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวก และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป 
     (๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  ทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    
  ๓. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  หมำยเหตุ  สถำนที่สอบภำคทฤษฎีและสอบภำคปฏิบัติจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งในประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ   



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข  ๒ 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ประเภททั่วไป ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
.................................................... 

ก.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  (๑๐๐  คะแนน) 
       ๑.  ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบัน แนวคิด และวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการ   
           ๒.  ระเบียบกฎหมายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน   
 ๓.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ   

ข.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
       ๑.  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
        ๒.  ทดสอบภาคปฏิบัติทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และความรู้ความสามารถใน
การใช้งาน Internet 

ค. ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน)  
 ประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน  โดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น  
ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  และบุคลิกภาพอ่ืนๆ   

 
………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 


