
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร
__________________________________________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนลูกจาง
ช่ัวคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 2 อัตรา  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 31 (1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราช-
การพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือสอบแขงขันเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 2 อัตรา
โดยจางจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
  1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้

ก. คุณสมบัติท่ัวไป
1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไมเกิน 35 ป
  3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ข. ลักษณะตองหาม
  1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
  2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปน
โรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.
  3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราช
บัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น
  4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
  5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
   6. เปนบุคคลลมละลาย
  7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  8. เคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ
  9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น 
  10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 
  ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานหองปฏิบัติการพยาบาล)

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด ทั้งนี้ ปริญญาที่
ใชสมัครจะตองเปนปริญญาที่ ก.พ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ป
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2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข สาขาบริหารทางการศึกษา สาขา
ทางดานสุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
  3. มีความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานไดดีและมีประสิทธิภาพ 
  4. มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกภาพดี อารมณมั่นคง
  5. ขยัน มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
  6. มีใจรักบริการ จิตอาสา สามารถสื่อสารใหขอมูลคําแนะนําในการบริการไดทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
  7. หากมีประสบการณดังตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
  7.1 มีความสามารถดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการหองปฏิบัติการทางการ
พยาบาล เชน สามารถดูแลทําความสะอาดกอน-หลังการใชงาน ตรวจสอบสภาพหุน ครุภัณฑทางการแพทย
และพยาบาล ฯลฯ หรือ
  7.2 มีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับงานหุนหรือเครื่องมือทางการแพทยและการพยาบาลเบื้อง
ตน เรียนรูศัพทเทคนิคทางการแพทยและพยาบาล หรือ
  7.3 การจัดซื้อจัดจางดานวัสดุครุภัณฑทางการพยาบาล จัดทําสต็อกวัสดุทางการ
พยาบาล ทํารายการสรุปการยืม-คืนวัสดุครุภัณฑทางการพยาบาลรายเดือน ทํารายการสรุปการใชวัสดุสิ้น
เปลือง เขียนรายงาน บันทึกแจงซอม ฯลฯ หรือ
  7.4 การบริหารจัดการเว็บไซต บริหารจัดการขอมูล จัดปฏิทินกิจกรรมหองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลใหทันสมัย นาสนใจ การบริการจองหองปฏิบัติการทางการพยาบาลแบบออนไลน จัดทํา
ประกาศระเบียบการใชหอง การยืม-คืนของใหชัดเจน ระเบียบการยืม-คืน การใชงานหุน ครุภัณฑ หรืออุปกรณ
อ่ืนๆ และประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง หรือ
  7.5 การประสานงานรานคาวัสดุทางการแพทยและการพยาบาล จัดอบรมใหขอมูล จัด
ทําคูมือการใชงานตางๆ ใหแกคณาจารย นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร และนักศึกษาคณะอื่นๆ
  7.6 การบริหารจัดการโครงการ การวางแผน การจัดทํากําหนดการ การดําเนิน
โครงการ การประเมินผลโครงการ หรือ
  7.7 มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน โปรแกรมพิมพงาน
โปรแกรมนําเสนองาน โปรแกรม excel การสํารวจดวย google form พรอมมีทักษะจัดทํารายงานสรุป
รายงานและจัดทํารูปเลมรายงาน หรือ
  7.8 มีความสามารถทํางานการจัดเรียงระบบเอกสาร การจัดเก็บหลักฐาน การเขาใจตัว
ช้ีวัดในงานประกันคุณภาพ
  8. ไมมีปญหาเรื่องท่ีพักอาศัย
  9. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และนอกเวลาราชการได
  10. หากเปนเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว
  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
  1. วางแผนจัดการหองปฏิบัติการทางการพยาบาล เชน ดูแลทําความสะอาด บํารุงรักษา
และจัดเก็บ ตรวจสอบหุน ครุภัณฑทางการพยาบาล จัดทํารายการครุภัณฑหุน และจัดทําบัญชีครุภัณฑ ทํา
รายการสรุปการยืม-คืน วัสดุครุภัณฑทางการพยาบาลรายเดือน ทํารายการสรุปการใชวัสดุสิ้นเปลือง เขียน
รายงาน บันทึกแจงซอม การทําความสะอาดเคร่ืองนอน อุปกรณผาหอเซ็ต ผาตางๆที่ใชในหองปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล รวมถึงการทําความสะอาดหลังการใชงาน
  2. บริหารจัดการเว็บไซตหองปฏิบัติการทางการพยาบาลใหทันสมัย นาสนใจ จัดทํา
ประกาศระเบียบการใชหอง การยืม-คืนของใหชัดเจน และประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
  3. จัดอบรมใหขอมูล และพัฒนาระบบการจองหองปฏิบัติการทางการพยาบาลแบบ
ออนไลน แกคณาจารย นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตรและนักศึกษาคณะอื่นๆ
  4. จัดทํา (ราง) ระเบียบการยืม-คืน การใชงานหุน ครุภัณฑ หรืออุปกรณอื่นๆ หรือ (ราง
ระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ)
  5. จัดทําโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล บริหาร
จัดการโครงการ พรอมจัดทํารายงานสรุปรายงานและจัดทํารูปเลมรายงานมีความสามารถโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรข้ันพื้นฐานการพิมพงาน โปรแกรมนําเสนองาน โปรแกรม excel การสํารวจดวย google form
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   6. จัดสถานีสอบภาคปฏิบัติและสอบทางคลินิกดานการปฏิบัติการพยาบาล (OSCE) และ
จัดเอ้ืออุปกรณใหเอื้อตอการเรียนรูแกนักศึกษาในหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
  7. ประสานและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ดูแล รวบรวม และจัดทําเอกสารประกัน
คุณภาพ เอกสารหลักฐานประกันคุณภาพ ในสวนของหองปฏิบัติการทางการพยาบาล
  8. จัดทําสื่อท่ีเกี่ยวของกับหองปฏิบัติการทางการพยาบาล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แกนักศึกษา อาจารยตางชาติ และเจาหนาที่
  9.จัดเก็บเอกสาร ฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการตรวจรับรองคุณภาพ และใชใน
การประเมินสถาบัน
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา (งานศูนยการศึกษาตอเนื่องทางการพยาบาล งานบริการ
วิชาการ)
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด ทั้งนี้ ปริญญาที่
ใชสมัครจะตองเปนปริญญาที่ ก.พ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ป

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข สาขาบริหารทางการศึกษา สาขา
ทางดานสุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
  3. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ 
  4. มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกภาพดี อารมณมั่นคง
  5. ขยัน มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับอบหมาย
  6. มีใจรักบริการ จิตอาสา สามารถสื่อสารใหขอมูลคําแนะนําในการบริการไดทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ
  7. ไมมีปญหาเรื่องท่ีพักอาศัย
  8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และนอกเวลาราชการได
  9. หากเปนเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว
  หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก
    1. ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรบริการวิชาการของศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาการพยาบาล งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนทองถิ่น
งานกิจการนักศึกษา เพ่ือวางแผนสนับสนุนการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระยะสั้น การศึกษาเฉพาะ
ทาง การบริการวิชาการเพ่ือชุมชนทองถิ่น เปนขอมูลประกอบการดําเนินการของศูนยการศึกษาตอเนื่องทาง
การพยาบาล
  2. สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติการใชบริการวิชาการศึกษาวิเคราะหและ
จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรบริการ
วิชาการของศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสาขาการพยาบาล งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนทองถิ่น งานกิจการ
นักศึกษา ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
  3. สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรฐานของศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาการพยาบาล
ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อเปนหลักฐานสงให
สภาการพยาบาล
  4. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลงาน วิเคราะหผลงาน เพื่อพัฒนา
งานหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรบริการวิชาการของศูนยการ
ศึกษาตอเน่ืองทางสาขาการพยาบาล งานบริการวิชาการเพื่อชุมชนทองถิ่น งานกิจการนักศึกษา
  5. การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ จัดอบรมและสัมมนาประเด็นที่เกี่ยวของ
  6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารดานหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร
เฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรบริการวิชาการของศูนยการศึกษาตอเนื่องทางสาขาการพยาบาล งาน
บริการวิชาการเพ่ือชุมชนทองถิ่น งานกิจการนักศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อเปนหลักฐานอางอิงและ
ใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
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  7. ประสานงาน การส่ือสาร การบริหารจัดการโครงการ จัดเก็บเอกสาร ฎีกา และเอกสารที่
เก่ียวของเพื่อใชในการตรวจรับรองคุณภาพ และใชในการประเมินสถาบัน
  3. อัตราคาจาง
  3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท
  3.2 สิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม
  4. การรับสมัคร

4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2562 ในวัน
และเวลาราชการ

4.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัครได

รับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
4.2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกขอความเรียบรอยแลว

  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 
  4.2.6 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง 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 
  ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบถวนในวันสมัคร
  4.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ
  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ 300 บาท เมื่อสมัครสอบและ
ชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบแลว จะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน
  5. เง่ือนไขในการสมัคร
  5.1 ผูสมัคร สมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได

5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครตรงตามประกาศรับสมัครและจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูก
ตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบแขงขันครั้งน้ีมาตั้งแตตน จะไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง และการไดรับการสอบแขงขันครั้งนี้เปน
โมฆะสําหรับผูน้ัน
  6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบแขงขันภาคความรูความ
สามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และกําหนดวันเวลา สถานที่สอบแขงขัน ในวันที่
10 มกราคม 2563 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต www.npru.ac.th
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  7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความ สามารถ
เฉพาะตําแหนง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และ ภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบ
จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ) ผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง จะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิเขารับ
การสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)
  8. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงในวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หนวยประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th 
  9. วันเวลาและสถานท่ีสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในวันท่ี 21 มกราคม 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบจะแจงใหทราบในวัน ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธ์ิสอบ)
  10. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน

ภาคความรู คะแนนเต็ม
1. ความรูความสามารถท่ัวไป
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
3. สัมภาษณ

100
100
50

11. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูสมัครที่สอบแขงขันไดจะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60

12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได
10.1 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่
สูงกวา
  10.2 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได แต
ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีท่ีไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอน
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณีก็ใหการขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนนั้นยังคงมีผลใชไดตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบ
แขงขันไดน้ันมีอายุครบ 1 ป หรือวันท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการสอบแขงขันในวันที่ 27 มกราคม 2563 
ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th 

11. การบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน
ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได โดย

ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในประกาศฯ หาก
ตรวจสอบภายหลังพบวาผูสอบแขงขันไดรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมจะไมพิจารณาแตงตั้งหรือยกเลิกคําส่ังแลวแตกรณี และไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ท้ังน้ี ใหผูสอบแขงขันไดไปรายงานตัว ทําสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกันในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา
08.30 น. ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขันโดยมีเงื่อนไขการจาง
ตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563

 ประกาศ ณ  วันที่  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

(ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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โทรศพัท…์…………….……..…….……………..โทรสำร…..…………........ Email............................................. 

6. เลขหมำยประจ ำตวัประชำชนของผูถื้อบตัร.........................................…………ออก ณ ส ำนกังำน………………... 
วนัท่ีออกบตัร……......….....……………....……….  วนับตัรหมดอำยุ…………………………………………...... 

7. สถำนะภำพกำรสมรส    โสด    สมรส    หมำ้ย    หยำ่    อ่ืน ๆ ………………………………………… 
กรณีสมรสแลว้ จ ำนวนบุตร ชำย………….คน    หญิง…………..คน  ก ำลงัศึกษำอยู…่…………..คน 

8. คุณวฒิุกำรศึกษำ 
8.1 ระดบัประถมศึกษำ/มธัยมศึกษำ/ปวช./ปวส./อนุปริญญำ จำก.............................................................................. 
 คุณวฒิุ/สำขำวชิำ............................................................เกรดเฉล่ีย........................ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ................ 
8.2 ระดบัปริญญำตรี จำก............................................................................................................................................ 
 ช่ือยอ่ปริญญำ............................สำขำวชิำเอก.............................................เกรดเฉล่ีย………..ปีท่ีส ำเร็จ............ 
8.3 ระดบัปริญญำโท จำก............................................................................................................................................ 
 ช่ือยอ่ปริญญำ............................สำขำวชิำเอก.............................................เกรดเฉล่ีย………..ปีท่ีส ำเร็จ............ 
8.4 ระดบัปริญญำเอกจำก........................................................................................................................................... 
 ช่ือยอ่ปริญญำ............................สำขำวชิำเอก.............................................เกรดเฉล่ีย………..ปีท่ีส ำเร็จ............ 

9. ควำมรู้พิเศษ 
9.1 ภำษำต่ำงประเทศ ระบุ  พอใช/้ดี/ดีมำก 

พดู อ่ำน เขียน 

………………………
……………………… 

………………………
……………………… 

…………………………
………………………… 

…………………………
………………………… 

      9.2  กำรใชค้อมพิวเตอร์ในงำน    เป็นโปรแกรม…………………………….        ไม่เป็น 
     9.3  ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษท่ีคิดวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อต ำแหน่งท่ีสมคัร……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
รูปถ่ำยหนำ้ตรง 
  ไม่สวมหมวก 
 ขนำด 1 น้ิว 

พม. 01 มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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10. ประวติักำรท ำงำน 

10.1 ช่ือสถำนท่ีท ำงำนคร้ังสุดทำ้ย/ปัจจุบนั……………………………………………………………………….. 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………โทร……………………… 
เขำ้ท ำงำนตั้งแต่……………………….ถึง……………………….รวม…………….ปี………………..เดือน 
ต ำแหน่ง…………………………………………………เงินเดือนสุดทำ้ย………..……………………บำท 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบโดยสังเขป…………………………………………………………………………… 
เหตุผลท่ีออก………………………………………………………………………………………………… 
ผูท่ี้ใหก้ำรรับรองไดแ้ก่   1. …………………………… ต ำแหน่ง…………………… โทร. ……………… 
 2. …………………………… ต ำแหน่ง…………………… โทร. ……………… 

    10.2   ช่ือสถำนท่ีท ำงำนคร้ังก่อนนั้น………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………โทร……………………… 
เขำ้ท ำงำนตั้งแต่……………………….ถึง……………………….รวม…………….ปี………………..เดือน 
ต ำแหน่ง…………………………………………………เงินเดือนสุดทำ้ย………..……………………บำท 
หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบโดยสังเขป…………………………………………………………………………… 
เหตุผลท่ีออก………………………………………………………………………………………………… 
ผูท่ี้ใหก้ำรรับรองไดแ้ก่   1. …………………………… ต ำแหน่ง…………………… โทร. ……………… 

 2. …………………………… ต ำแหน่ง…………………… โทร. ……………… 
11.  บุคคลท่ีสำมำรถติดต่อได ้   ช่ือ………………………………………เบอร์โทรศพัท.์............……………………... 

มีควำมสัมพนัธ์เป็น……………………… ท ำงำนในต ำแหน่ง…………………………หน่วยงำน….……………. 
ขำ้พเจำ้ ขอรับรองวำ่ ขำ้พเจำ้มีคุณสมบติัครบถว้น ขอ้ควำมดงักล่ำวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร 
หลกัฐานประกอบการสมคัร  

        (โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ในช่อง) 
รูปถ่ำย  1 น้ิว 1 ใบ 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำวฒิุกำรศึกษำท่ีระบุในขอ้ 8 
(รับรองส ำเนำถูกตอ้ง)     
ส ำเนำทะเบียนบำ้น     
ส ำเนำทะเบียนสมรส        
ใบรับรองกำรผำ่นงำน 

หลกัฐำนผำ่นกำรเกณฑท์หำร 

เอกสำรอ่ืนๆ .............................. 
   
 
 

 
 

หมายเหต ุ 1.   ผู้สมคัรอาจมรีายละเอยีดอืน่ ๆ  ประกอบแนบกบัใบสมคัรนี ้ตามทีเ่ห็นสมควร/จ าเป็น 
2. หากข้อมูล/เอกสารไม่เป็นความจริงมหาวทิยาลยัจะเลกิจ้าง  โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ  

ทนัทแีละจะด าเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 

          เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติัขอ้มูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
พ.ศ. 2540  ขำ้พเจ้ำแจ้งควำมประสงค์ไว ้ ณ  ท่ีน้ีว่ำเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล          
ของขำ้พเจำ้  อนัเป็นกำรบ่งช้ีตวัของขำ้พเจำ้ท่ีอยูใ่นครอบครองของมหำวทิยำลยัรำชภฏั
นครปฐมน้ี  ในกรณีท่ีมีผูอ่ื้นมำขอตรวจสอบ  หรือขอคัดส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว  
ขำ้พเจำ้        ยนิยอม                    ไม่ยนิยอม 
 
  ลงช่ือ..........................................................ผูส้มคัร  
      (....................................................................) 

        ..................../........................./..................... 
 
ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บสมคัร (ตวับรรจง) 

  วนัท่ีสมคัร........../......................../....................... 




