
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

สังกัด สํานักคอมพิวเตอร
__________________________________________________________

   ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 31(1)และ(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ขอบังคับมหา-
วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด สํานักคอมพิวเตอร
จํานวน 1 อัตรา โดยจางจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
  1. คณุสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้

ก. คณุสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ และไมเกินที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
  3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ข. ลักษณะตองหาม
  1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
  2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปน
โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
  3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราช-
บัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
  4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
  5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
   6. เปนบุคคลลมละลาย
  7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  8. เคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
  9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น 
  10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 
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ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

   ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในราละเอียด ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช
สมัครจะตองเปนปริญญาท่ี ก.พ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

    1. เพศชายหรือหญิง อายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ
   2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือ
เทคโนโลยีการศึกษา หรือ โสตทัศนศึกษา หรือ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือ นิเทศศาสตร หรือ สาขาอื่นที่
เก่ียวของ
   3. สามารถใชโปรแกรมตัดตอวิดีโอ โปรแกรมตกแตงภาพ และโปรแกรมดานเสียงไดเปน
อยางดี (มีประสบการณและผลงานจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ)
   4. สามารถจัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง กลองถายรูป กลอง
วิดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร การจัดหาวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงหรือบรรยาย
   5. หากสามารถทํา E-Learning Courseware หรือ มีประสบการณจัดทํารายวิชาบนระบบ
MOOC จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
   6. ไมมีปญหาเรื่องท่ีพักอาศัย
   7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และนอกเวลาราชการได
   8. หากเปนเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว

2. ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ
   ก. หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตาม
ท่ีไดรับมอบหมาย
  ข. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
  1) ดานการปฏิบัติการ
  (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี่ยวของ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป เพื่อ
อํานวยการใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง และคูมือคําอธิบายชุดคํา
ส่ังตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง
เพ่ือใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  (3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติ
งาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประ-
สิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ
  (4) ดูแลใหระบบกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลาสามารถซอมบํารุงระบบกลองวงจรปดเบื้องตน (ตรวจเช็คความเสียหายของกลอง

 สายแลน และสวิตท และเปล่ียนอุปกรณใหมทดแทนอุปกรณเดิม) สามารถ config สวิตช เบื้องตน
   (5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย
   2) ดานการวางแผน
      วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อ
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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  3) ดานการประสานงาน
   (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
   (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

4) ดานการบริการ
 (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ
 ขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน

  (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร เพื่อใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
   ค. ภาระงาน
   1. ปฏิบัติหนาท่ีดานการผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา วิชาการ วิจัย และกิจกรรมพิเศษ
ตางๆ ดวยการเขียนบท ถายทํา บันทึกภาพ-เสียง ตัดตอลําดับภาพ-เสียง และจัดเตรียมขอมูลคอมพิเตอร
กราฟก
    2. ปฏิบัติหนาท่ีดานการผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานหรือ
มหาวิทยาลัยผานเว็บไซต และโซเชียลมีเดียตางๆ
   3. ดูแลและใหบริการรระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนของมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ
จัดการเรียนการสอนออนไลน (E-Learning) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดมหาชน (MOOC)
และระบบเผยแพรบทเรียนออนไลน (NPRU Open Courseware)
   4. ปฏิบัติหนาท่ีดานธุรการใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนงานของหนวยงาน เชน
การจัดทําโครงการใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลนในรูปแบบตางๆ การจัดการอบรม การประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน
   5. ปฏิบัติงานดานการติดตอประสานงานตางๆ เชน การเชิญวิทยากร การตัดตอผูทรง
คุณวุฒิ การจัดหาสถานท่ีอบรม เปนตน
   6. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

3. อัตราคาจาง
   3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท

  3.2 สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามระเบียบขอบังคับท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
4. การรับสมัคร

4.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2565 ถึง 20 ตุลาคม
2565 ในวันและเวลาราชการ

4.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัครได

รับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
4.2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกขอความเรียบรอยสมบูรณแลว

  4.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงสถานศึกษา
 ออกให และสําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงวาผูสมัครเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงท่ีสมัคร
  4.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
  4.2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  4.2.5 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 

6 เดือน จํานวน 3 รูป 
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  4.2.6 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และตองรับรอง
 ดวยวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ 
4.2.7 ถาเปนชายใหนําหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารมาแสดง

ไดแก ใบ สด.8 หรือ สด.43หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองวาเปนผูพนภาระในการรับราชการทหาร
จํานวน 1 ฉบับ 
   4.2.8 หลักฐานอื่นๆ ถามี เชน หนังสือรับรองการทํางาน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการ
สมรส 

    ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบถวนในวันสมัคร พรอมสําเนาหลักฐานทุกฉบับ
ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลชื่อกํากับทุกฉบับ
   4.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ
        ผูสมัครสอบ ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 300 บาท เมื่อสมัครสอบและชําระคา
ธรรมเนียมสมัครสอบแลว จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน

5. เง่ือนไขในการสมัคร
 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัครและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูก
ตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน

 ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน จะไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง และการไดรับการสอบแขงขันครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูน้ัน

  6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และกําหนดวันเวลา สถานที่สอบแขงขัน

 ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2565 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต www.npru.ac.th

  7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และ
 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หอง

สอบจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ) ผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
 ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง จะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิเขารับ

การสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)

  8. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิท-
ยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th

  9. วันเวลาและสถานท่ีสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 

ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธ์ิสอบ)
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   10. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
 

ภาคความรู คะแนนเต็ม

1. ความรูความสามารถทั่วไป
 2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

 3. ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)

100
 100
 50

   11. หลักเกณฑการตัดสิน
        ผูสมัครที่สอบแขงขันได จะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60

12. การประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายช่ือผูสอบแขงขันได
   12.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการสอบแขงขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน

2565 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th 
  12.2 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับท่ีจากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา

  12.3 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได แต

ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอน

บัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณีก็ใหการขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดครั้งกอนน้ันยังคงมีผลใชไดตอไป แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบ

แขงขันไดน้ันมีอายุครบ 1 ป หรือวันท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 

13. การบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน
ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูสอบแขงขันได โดยไดรับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในประกาศฯ หากตรวจ
สอบภายหลังพบวาผูสอบแขงขันไดรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม จะไมพิจารณาแตงตั้งหรือยกเลิกคําสั่งแลวแตกรณี และไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้

ใหผูสอบแขงขันไดไปรายงานตัว ทําสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา
08.30 น. ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขันในวันที่ 1 ธันวาคม
2565 และจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน

 ประกาศ ณ  วันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2565

 

(อาจารย ชัยยุธ มณีรัตน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
25  ก.ย.  65 เวลา  19:55:31  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQA1A-DMANA-AxADE-AOABG

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขท่ีผู
สมัคร............... 
85  ถนนมาลัยแมน  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000 
โทร. 034 – 109300  e-mail : rajabhat@npru.ac.th 
 

ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ตําแหน:ง..................................................................สังกัด.......................................................................................... 
ข�อแนะนํา 1. โปรดอ:านข
อความให
ละเอียด ก:อนเขียนข
อความในใบสมัคร และเขียนด
วยตัวบรรจง ช:องใดท่ีไม:ต
องการให
เขียน ( - ) 
  ลงในช:องว:าง 
 2. หากข
อความในใบสมัครไม:เปFนความจริง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะถือว:าเปFนหลักฐานในการพิจารณาเลิกจ
าง 
  โดยไม:จ:ายค:าตอบแทนใด ๆ 
1. ข�อมูลส"วนบุคคล 

 1.1 ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................ 
  Name/Surname (Mr./Mrs./Ms.)................................................................................................................................................... 
 1.2 สัญชาติ....................เช้ือชาติ....................ศาสนา....................สถานท่ีเกิด.....................................................กรุVปเลือด.................... 
 1.3 เกิดวันท่ี....................เดือน......................................พ.ศ. ....................อายุถึงวันสมัคร..................ปX.................เดือน..................วัน 
 1.4 บัตรประชาชนเลขท่ี.....................................................................ออกให
 ณ .................................................................................... 
  วันท่ีออกบัตร...........................................................................วันท่ีบัตรหมดอายุ............................................................................. 
 1.5 เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ.....................................................วันท่ีออกบัตร...............................วันท่ีบัตรหมดอายุ.............................. 
 1.6 ท่ีอยู:ตามสําเนาทะเบียนบ
าน บ
านเลขท่ี....................หมู:ท่ี....................ถนน................................................................................ 
  ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย[.................... 
 1.7 ท่ีอยู:ป\จจุบันท่ีติดต:อได
  บ
านเลขท่ี....................หมู:ท่ี....................ถนน................................................................................ 
  ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย[.................... 
  โทรศัพท[...........................................................E – mail Address................................................................................................... 
 1.8 สถานภาพทางทหาร �     ผ:านการเกณฑ[ทหาร  �     ยังไม:เกณฑ[ ถูกเกณฑ[เมื่อ................................................... 

     �     ได
รับการยกเว
น เพราะ.................................................................................................................... 
 1.9 ช่ือ-สกุล บิดา............................................................................................................ �     มีชีวิตอยู: �    เสียชีวิต  
  ช่ือ-สกุล มารดา......................................................................................................... �     มีชีวิตอยู: �    เสียชีวิต 
 1.10  สถานภาพการสมรส  �   โสด     �   สมรส ช่ือ-สกุล คู:สมรส..................................................... �  หม
าย  �  หย:าร
าง 
  จํานวนบุตร ท้ังหมด.......................คน ดังน้ี 
  1) ช่ือ-สกุล.....................................................................................................................ป\จจุบันอายุ.............................................ปX 
  2) ช่ือ-สกุล.....................................................................................................................ป\จจุบันอายุ.............................................ปX 
  3) ช่ือ-สกุล.....................................................................................................................ป\จจุบันอายุ.............................................ปX 
2. ประวัติการศึกษา 

 2.1 ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาก......................................................................................................... 
  คุณวุฒิ/สาขา..............................................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXท่ีสําเร็จการศึกษา.................... 
 2.2 ระดับปริญญาตรี จาก...................................................................................................................................................................... 
  ช่ือย:อปริญญา....................สาขา................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXท่ีสําเร็จการศึกษา.................... 
 2.3 ระดับปริญญาโท จาก...................................................................................................................................................................... 
  ช่ือย:อปริญญา....................สาขา................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXท่ีสําเร็จการศึกษา.................... 
 2.4 ระดับปริญญาเอก จาก...................................................................................................................................................................... 
  ช่ือย:อปริญญา....................สาขา................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXท่ีสําเร็จการศึกษา.................... 
 

 

รูปถ:าย 
ขนาด 1 น้ิว 



3.  ความสามารถพิเศษ 

3.1 ภาษาต:างประเทศ ระดับ = พอใช
/ดี/ดีมาก 

พูด อ:าน เขียน 

    

    

 3.2 คอมพิวเตอร[      �     ไม:ได
 �     ได
 
   �     Word �     Excel �     Power Point �     อ่ืน ๆ.................................................................. 
 3.3 ความรู
ความสามารถพิเศษท่ีคดิว:าจะเปFนประโยชน[ต:อตําแหน:งท่ีสมคัร............................................................................................ 
4. ประวัติการทํางาน 

 4.1 ช่ือสถานท่ีทํางานครั้งสุดท
าย/ป\จจุบัน............................................................................................................................................... 
  เข
าทํางานตั้งแต:................................................ถึง................................................รวม..................ปX.................เดือน..................วัน 
  ตําแหน:ง...................................................................................................................เงินเดือน....................................................บาท 
  หน
าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป..................................................................................................................................................... 
  เหตุผลท่ีออก..................................................................................................................................................................................... 
  ผู
ให
การรับรอง................................................ตาํแหน:ง................................................โทรศัพท[....................................................... 
 4.2 ช่ือสถานท่ีทํางานครั้งก:อน............................................................................................................................................................ 
  เข
าทํางานตั้งแต:................................................ถึง................................................รวม..................ปX.................เดือน..................วัน 
  ตําแหน:ง...................................................................................................................เงินเดือน....................................................บาท 
  หน
าท่ีความรับผิดชอบโดยสังเขป..................................................................................................................................................... 
  เหตุผลท่ีออก..................................................................................................................................................................................... 
  ผู
ให
การรับรอง................................................ตาํแหน:ง................................................โทรศัพท[....................................................... 
5. บุคคลท่ีสามารถติดต"อได� 

 ช่ือ-สกุล......................................................................................................................ความสัมพันธ[..........................................................
 โทรศัพท[.............................................................E – mail Address......................................................................................................... 
ข
าพเจ
าขอรับรองว:า ข
าพเจ
ามีคุณสมบติัครบถ
วน ข
อความดังกล:าวท้ังหมด 

ในใบสมัครน้ีเปFนจริงทุกประการ 
เพื่อประโยชน[ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข
อมูลข:าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ข
าพเจ
าแจ
งความประสงค[ไว
 ณ ท่ีนี้ว:าเอกสารน้ีเปFนข
อมูล 
ส:วนบุคคลของข
าพเจ
า อันเปFนการบ:งช้ีตัวของข
าพเจ
าท่ีอยู:ในครอบครองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้ี ในกรณีท่ีมีผู
อื่นมาขอตรวจสอบหรือขอคัด
สําเนาเอกสารดังกล:าว ข
าพเจ
า     �     ยินยอม �     ไม:ยินยอม 

ลงช่ือ .................................................................ผู
สมัครงาน 
  (..............................................................) 
         ...................../...................../.................... 

 

สําหรับเจ�าหน�าท่ีการเงิน 
 

ใบเสร็จรับเงิน/Receipt 
 

 เล:มท่ี....................เลขท่ี....................วันท่ี..................................... 
 
ลงช่ือ .................................................................เจ
าหน
าท่ีการเงิน 
  (..............................................................) 
         ...................../...................../.................... 

 

สําหรับเจ�าหน�าท่ีงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

� รูปถ:าย 1 น้ิว จาํนวน 1 รูป 
� สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน จาํนวน 1 ฉบับ 

� สําเนาทะเบียนบ
าน จํานวน 1 ฉบับ 
� สําเนาวุฒิการศึกษา 

� สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบบั 

� สําเนาหลักฐานการผ:านการเกณฑ[ทหาร จาํนวน 1 ชุด 
� สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 

� ใบรับรองการผ:านงาน            � ใบรับรองแพทย[ จาํนวน 1 ฉบับ 

 

 

ลงช่ือ ........................................................เจ
าหน
าท่ีรับสมัครงาน 
  (.......................................................) 
         ................/...................../................. 

 

� สําเนาใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ 

� อื่น ๆ ระบุ............................................................................ 


