ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
.......................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบแข่งขัน เป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับข้อ 45 แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้ างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/53323 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจาก
เงินนอกงบประมาณ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบแข่ ง ขั น เป็ น ลูก จ้าง
ชั่วคราว จำนวน ๓ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานทั่ว ไป สังกัด งานอาคารสถานที ่ กองกลาง สำนั ก งานอธิ ก ารบดี
จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒ ตำแหน่ ง แม่บ้าน สั งกั ดงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนั กงานอธิ การบดี
จำนวน ๑ อั ตรา
รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบั ญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๔ ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่ว นท้องถิ่น ต้องมีห นังสืออนุญาตจากหน่ว ยงานหรือผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
๒.๒ ลักษณะต้องห้าม
๒.๒.๑ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๒.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ
เป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
/๒.๒.๓ เป็นผู้...

-๒๒.๒.๓ เป็น ผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อ นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๒.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๒.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๒.๗ เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒.๑๐ เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
อนึ่ง สำหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้
เข้ารับ การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐ มนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
๓. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม ๘ ชั้นและทาง www.lru.ac.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒-๘๓๕๒๒๔ - ๘ ต่อ ๔๑๑๓๕ หรือ ๔๑๑๑๕
๔. หลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากสถานศึกษาหรือผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้ รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
/๔.๖ สำเนา...

-๓๔.๖ สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิว้ จำนวน ๓ รูป
๔.๘ สำเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๙ สำเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
๔.๑๐ ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นสมัคร
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำหลักฐานฉบับ จริงมาแสดงและสำเนาหลักฐานต้องมีการรับรองสำเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ ๔.๑๐ ให้นำฉบับจริงมายื่นเท่านั้น)
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุ ณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๕.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครสอบ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวนเงิน ๕๐ บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบแข่งขันและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา
สถานทีส่ อบ กำหนดการสอบ และจะปิดประกาศการรับสมัครดังกล่าว ณ ป้ายประกาศอาคารเรียนรวม ๘ ชั้น
และทาง www.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒-๘๓๕๒๒๔ - ๘ ต่อ ๔๑๑๓๕ หรือ ๔๑๑๑๕ ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔

รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
โดยวิธีการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
/๙.เกณฑ์...

-๔๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนในการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ การบรรจุหรือจ้างผู้สอบแข่งขันได้ให้เป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขัน ตามลำดับคะแนนสอบ ณ ป้ายประกาศ
งานบริหารงานบุคคล อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ทาง www.lru.ac.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าว ให้มีอันยกเลิ กหรือสิ้นสุดไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะอันเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
....................................................

ลำดับ
ชื่อตำแหน่ง/สังกัด
ที่
๑ พนักงานทั่วไป
สังกัดงานอาคารสถานที่
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี

๒

แม่บ้าน

อัตรา
หมาย
จำนวน
ค่าจ้าง
เหตุ
๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๘,๖๙๐
๒
๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา บาท/เดือน
ปีที่ ๖
๑.๒ อายุระหว่าง ๒๐ - ๔๕ ปี
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ช้ แ รงงานทั่ ว ไป ในการยก
แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
๒.๒ ดูแลทำความสะอาดภายในและภายนอก
สำนักงานรวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้
สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๔๐๐
๑
๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา บาท/วัน
ปีที่ ๖
๑.๒ อายุระหว่าง ๒๐ - ๔๕ ปี
๒. หน้าที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดภายในและ
ภายนอกสำนักงานรวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อ มของ
สำนักงานให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ สถานที่สอบภาคทฤษฎีและสอบภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
....................................................
๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบปฏิบัติ
๒. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน โดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพอื่นๆ
…………………………………..

