
 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
    ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

รายละเอียดในการสอบ ตำแหน่ง/ 
เลขประจำตัวสอบ 

วัน เวลา และ 
สถานที่สอบ 

๑. ความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปจัจุบันและวิสัยทัศน์ ๑. ตำแหน่งนักวิจัย 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๐๑ - ๐๐๔  
๒. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๐๑ – ๐๐๖ 
๓. ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญช ี
เลขประจำตัวสอบ 
๐๐๑ – ๐๑๐ 
๓. ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญช ี
เลขประจำตัวสอบ 
๐๑๑ – ๐๒๖ 
๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๐๑ – ๐๐๕ 
๔. ตำแหน่งเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๐๖ – ๐๒๓ 
๔. ตำแหน่งเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๒๔ – ๐๔๑ 

วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๑ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
 
 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๒ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
 
 
 
 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๓ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๔ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 

 

๒. ความรู้พื้นฐานในการปฏบิัตริาชการ 
   ๒.๑ ความรู้กฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
   ๒.๒  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒.๓  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒.๔  กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ตาม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง กำหนดเวลาทำงาน
และวันหยุดราชการ  
  ๒.๕  สิทธิการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานราชการ 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 



 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

รายละเอียดในการสอบ ตำแหน่ง/ 
เลขประจำตัวสอบ 

วัน เวลา และ 
สถานที่สอบ 

๔. ตำแหน่งเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๔๒ – ๐๕๙ 
๔. ตำแหน่งเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๖๐ – ๐๗๗ 
๔. ตำแหน่งเจา้หน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
เลขประจำตัวสอบ 
๐๗๘ – ๐๙๘ 

วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๕ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๖ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้นวนั
จันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑. ๓๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๗ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 

ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
   ๑. ตำแหน่งนักวิจัย 

รายละเอียดในการสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และ 
สถานที่สอบ 

   ๑.๑ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
   ๑.๒ ระเบียบวิธีการวิจัย 
   ๑.๓ การวิเคราะข้อมูลและการแปลผลทางสถิต ิ
   ๑.๔ การวางแผนและการประเมินผลโครงการ 
   ๑.๕ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

๐๐๑ - ๐๐๔ วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๑ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
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เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

 ๒. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 
รายละเอียดในการสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และ 

สถานที่สอบ 
    ๒.๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง 
    ๒.๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีวิศวกรรม 
    ๒.๓ การออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
    ๒.๔ การความคุมงานก่อสรา้งที่ด ี
    ๒.๕ สอบปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Auto CAD 

๐๐๑ – ๐๐๖ 
 

 

วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๑ ชั้น ๖ 
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
เวลา ๑๕.๒๐ - ๑๖.๒๐ น. 
ห้องปฏิบัติการ Auto CAD ชั้น ๔ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๓. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
รายละเอียดในการสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และ 

สถานที่สอบ 
    ๑. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
    ๒. ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงนิส่ง
คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๓. ความรู้เกี่ยวกับระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIF : Government Fiscal 
Management Information System) 
   ๔. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงนิ การรับเงิน และ
การนำเงินส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Payment) 
   ๕. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัการบันทึกบัญชีเบื้องต้น 
   ๖. สอบปฏิบัติเก่ียวกับการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office 
การใช้ Internet 

๐๐๑ – ๐๑๐ 
 
 
 
 
๐๑๑ – ๐๒๖ 
 
 
 
 
๐๐๑ – ๐๒๖ 

 

วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๑ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๒ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๕.๒๐ - ๑๖.๒๐ น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒๐๓ ชั้น ๒  
อาคารศนูย์คอมพิวเตอร ์
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และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รายละเอียดในการสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และ 

สถานที่สอบ 
    ๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตงิานตาม
หน้าที่ความรบัผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ๒. ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยงานสารบรรณ 
    ๓. ความรู้เกี่ยวกับการประชมุ การจัดประชุม การเขียน
รายงานการประชุม 
    ๔. ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๐๐๑ – ๐๐๕ 
 
 
 
 
๐๐๖ – ๐๒๔ 
 
 
 
๐๒๕ – ๐๔๒ 
 
 
 
 
๐๔๓ – ๐๖๐ 
 
 
 
๐๖๑ – ๐๗๘ 
 
 
 
๐๗๙ – ๐๙๘ 

วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
ห้อง ๑๘๖๐๒ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
ห้อง ๑๘๖๐๓ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
ห้อง ๑๘๖๐๔ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐  น. 
ห้อง ๑๘๖๐๕ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๖ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ห้อง ๑๘๖๐๗ ชั้น ๖  
อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น 
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และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รายละเอียดในการสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และ 

สถานที่สอบ 
    ๕. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Office และการใช้ 
google apps 

๐๐๑ – ๐๙๘ วันจันทร์ที่ ๔ ตลุาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๑๕.๒๐ - ๑๖.๒๐ น.
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
ชั้น ๒ อาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
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และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ 

ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
---------------------------------- 

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
       ๓.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้า    
หุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และปฏิบัติตนเป็น
สุภาพชน 
       ๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ 
       ๓.๓  ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประชาชน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้ 
       ๓.๔ การเข้าสอบต้องปฏิบัติดังนี้ 
             ๓.๔.๑ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
อย่างเคร่งครัด 
             ๓.๔.๒ เมื่อสอบเสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ 
เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ 
    ๓.๔.๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือ
พยายามทุจริต อาจจะพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
    ๓.๔.๔ ผู้เข้าสอบไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ 
๔. มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในการสอบความรู้
ความสามารถทั่ วไป และความร ู ้ความสามารถเฉพาะตำแหน ่ง  ว ันจ ันทร ์ที่  ๔ ต ุลาคม ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่จังหวัดเลย และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) ในการสอบพนักงานราชการ โดยให้ผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่กำกับการสอบปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในสถานที่สอบ 
 ๒. คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
 ๓. ล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรอืแอลกอฮอล์เจล 
 ๔. เว้นระยะห่างในการนั่งสอบ อย่างน้อย ๒ เมตร 
หมายเหตุ : ให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการสอบ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

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


