
 
 

 
            

         
 

 

รับสมัครงาน 
 1.  ประจําโรงเรียนสาธิต  คณะครุศาสตร ์
  1.1  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  8,700  บาท 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ 
  1.2  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  8,700  บาท 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ 

2. ประจํากองบรกิารการศึกษา 
  2.1  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  2  อัตรา  อัตราเงินเดือน  8,700  บาท 
   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้  สามารถปฏิบัติงานด้าน     
งานธุรการได้  มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word  และ  Microsoft Excel  ได้
เป็นอย่างดี  มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์หรือแนะแนวทางการศึกษา  และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  หรือเคย
ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 3.  ประจํางานยานพาหนะ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
  3.1  ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์(พนักงานขับรถ)  จํานวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน  6,600  บาท   
   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีใบอนุญาตผู้ประจํารถทุกประเภทชนิด    
ที่  3 (ท.3) 
 การรับสมัคร 
  บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสอบแข่งขัน  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่วันที่  12 – 
26  มีนาคม  2555  ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ติดต่อสมัครงานได้ที่กองบริหารงานบุคคล  ช้ัน  2  อาคาร
ทีปวิชญ์  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psru.ac.th 

 

     
 

 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  20   ปการศึกษา  2554   วันพฤหัสบดีที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2555 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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กําหนดการสอบของผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  
(บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น 

พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  ประจําปี 2555  ครั้งที่ 8 
วันที่  27  มีนาคม  2555 
1.  สอบประเมินความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  เวลา  09.00 – 10.30 น.             
ณ ห้องเรียน 205  ช้ัน 2  ณ  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT)  ส่วนทะเลแก้ว 

2.  สอบประเมินความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและภาษาไทย  เช่น  การย่อความ  เรียงความฯ  เวลา  
10.30 – 12.00 น.  ณ ห้องเรียน 205  ช้ัน 2  ณ  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT)  ส่วนทะเลแก้ว 

3.  สอบประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  การร่าง  พิมพ์หนังสือราชการ  การออกคําสั่ง  ประกาศ  
บันทึกข้อความ  เป็นต้น  เวลา  13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  106  ช้ัน  1  ณ ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (IT)  ส่วนทะเลแก้ว    

  

วันที่  29  มีนาคม  2555 
 4.  ประเมินการสอบสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม 210 ช้ัน  อาคารทีปวิชญ์  ส่วนทะเลแก้ว  แบ่งได้ดังนี้ 
  1.  คณะครุศาสตร์   เวลา  09.00 – 09.10  น. 
  2.  โรงเรียนสาธิต   เวลา  09.20 – 10.10  น. 
  3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา  10.20 – 11.20  น. 
  4.  คณะวิทยาการจัดการ   เวลา  11.30 – 11.40  น. 
  5.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เวลา  13.00 – 13.20  น. 
  6.  สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา เวลา  13.30 – 13.40  น. 
  7.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา  13.50 – 14.30  น. 
  8.  กองกลาง (งานพัสดุ, งานคลัง, งานประชาสัมพันธ์, งานอาคารสถานที่ฯ, โครงการสระว่ายน้ํา, 
สํานักงานสภาฯ, และงานตรวจสอบภายใน)   เวลา  14.40 – 16.10  น.  
 

 
 
 
              /วันที่ 30... 
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วันที่  30  มีนาคม  2555 

 ประเมินการสอบสัมภาษณ์(ต่อ)  ณ ห้องประชุม 210 ช้ัน  อาคารทีปวิชญ์  ส่วนทะเลแก้ว  แบ่งได้ดังนี้ 
  9.  กองบริการการศึกษา   เวลา  09.00 – 09.30  น. 
  10.  กองพัฒนานักศึกษา   เวลา  09.40 – 10.20  น. 
  11.  สํานักงานศิลปะและวัฒนธรรม เวลา  10.30 – 10.50  น. 
  12.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เวลา  11.00 – 11.10  น. 
  13.  กองบริหารงานบุคคล  เวลา  13.00 – 15.00 น. 

************************ 
 

ข่าวฝาก...จากงานนิติกร 
วันนี้ขอนําสนอ  สิทธิการลาของบุคลากร  ได้แก่  อาจารย์ประจําตามสัญญา  และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา    

ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจะใช้หลักเกณฑ์  วิธีการ  โดยยึดแนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา  และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ. 2552  
โดยการลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา  และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  มี  5  ประเภท  ดังนี้ 

1. ลาคลอดบุตร 
2. ลากิจส่วนตัว 
3. ลาพักผ่อน 
4. ลาอุปสมบท  หรือการไปประกอบพิธีฮัจย์ 
5. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือการลาเข้ารับการเตรียมพล 
การลาเป็นสิทธิอันพึงมีของอาจารย์ประจําตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  มีสิทธิลาได้ตาม

ความจําเป็น  ในรอบปีหนึ่งๆ  แห่งอายุสัญญาจ้างตามเกณฑ์นะคะ  ฉบับต่อไปจะนําเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ในการลาประเภทต่างๆ  โปรดติดตามฉบับต่อไปนะคะ  

 

 

ของฝากคําคม 

ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา  จงบินเอาเท่าท่ีเราจะบินไหว 

ท่าท่ีบินไม่จําเป็นต้องเหมือนใคร  แค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ 
 
 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางอัมรินทร  ศิริชัย : ผูชวยบรรณาธิการ


