
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 

สังกัด สํานักคอมพิวเตอร
__________________________________________________________

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา ฉะน้ัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31(1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระ-
ราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด
สํานักคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา โดยจางจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี
  1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ

   ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามพระราช-
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้

ก. คุณสมบัติท่ัวไป
1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ และไมเกินที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
  3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

ข. ลักษณะตองหาม
  1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
  2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
เปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.
  3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระ
ราช-บัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น
  4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันด ี
  5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
   6. เปนบุคคลลมละลาย
  7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  8. เคยถูกลงโทษ ใหออก ปลดออก หรือไลออก จากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ
  9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
น้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
  10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวย
งานของรัฐ 

https://www.xn--12clj3d7bc4c0cbcc.net/
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ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด ทั้งนี้

ปริญญาท่ีใชสมัครจะตองเปนปริญญาที่ ก.พ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 35 ป

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิ วทบ. วศบ. ทลบ. อสบ. หรือ ศศบ. ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือ วิศวกรรมซอฟตแวร หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม หรือวิทยาการขอมูล หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
  3. มีประสบการณอยางนอย 2 ป ในการเขียนโปรแกรมดวยภาษา Python, C++ และ
Java เปนอยางนอย
  4. มีประสบการณอยางนอย 1 ป ในการพัฒนาซอฟตแวรที่ใชเกี่ยวของกับ
Tensorflow หรือ Scikit-Learn หรือ ซอฟตแวรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ Machine Learning
  5. มีประสบการณในการพัฒนาระบบ IoT ทั้งในสวนของ Hardware และ ซอฟตแวร
โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ MQTT, Node Red, NB IoT, Lora WAN
  6. หากมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับการใชซอฟตแวรเพื่อวิเคราะหขอมูล เชน
Power BI หรือ Tableau หรือซอฟตแวรอื่นที่เกี่ยวของ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
  7. ไมมีปญหาเรื่องที่พักอาศัย
  8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และนอกเวลาราชการได
  9. หากเปนเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว
  2. ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ
  ก. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีไดรับมอบหมาย
  ข. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
  1) ดานการปฏิบัติการ
  (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี่ยวของ ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป เพื่อ
อํานวยการใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและสอดคลองกับความ
ตองการของหนวยงาน
  (2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง และคูมือคําอธิบายชุด
คําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว  ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง  แกไขขอผิดพลาดของ
คําสั่ง เพ่ือใหระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  (3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและนักศึกษาที่มา
ฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ

2) ดานการวางแผน
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3) ดานการประสานงาน
  (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว
   (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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  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. ปฏิบัติหนาท่ีดูแลการทํางานระบบกลองวงจรปดของมหาวิทยาลัยในสวนขอ
งอารดแวรและซอฟตแวร พรอมใหบริการงานกลองวงจรปดแกผูงานงานเมื่อถูกรองขอ
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
ขอมูลมหาศาล Big Data
  3. งานพัฒนาระบบ IoT
  4. งานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย เชน งานฝกอบรมนักศึกษา หรือบุคลากร เปนตน ฯลฯ
  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 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ในวันและ
เวลาราชการ

4.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัคร

ไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปน้ี
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 พรอมสําเนาหลักฐาน
ทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับทุกฉบับ
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  4.3 คาธรรมเนียมสมัครสอบ
  ผูสมัครสอบ ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหนงละ 300 บาท เมื่อสมัครสอบ
และชําระคาธรรมเนียมสมัครสอบแลว 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 5 สิงหาคม 2562 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต www.npru.ac.th
  7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความ
สามารถเฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบ
จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ)  ผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง จะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิเขารับ
การสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)
  8. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ หนวยประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th
  9. วันเวลาและสถานท่ีสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง
(สัมภาษณ)  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบจะแจงใหทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ)
  8. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน

ภาคความรู คะแนนเต็ม
1. ความรูความสามารถทั่วไป
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
3. ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)

100
100
50

9. หลักเกณฑการตัดสิน 
ผูสมัครท่ีสอบแขงขันไดจะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60
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  10. การประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายช่ือผูสอบแขงขันได
  10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการสอบแขงขันในวันที่ 26 สิงหาคม
2562 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th 
  10.2 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับท่ีจากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา
  10.2 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอน
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณีก็ใหการขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดครั้งกอนน้ันยังคงมีผลใชไดตอไป แตท้ังนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบ
แขงขันไดน้ันมีอายุครบ 1 ป หรือวันท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
  11. การบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน

ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได โดยได
รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในประกาศฯ หากตรวจ
สอบภายหลังพบวาผูสอบแขงขันไดรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมจะไมพิจารณาแตงตั้งหรือยกเลิกคําส่ังแลวแตกรณี และไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให
ผูสอบแขงขันไดไปรายงานตัว ทําสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกันในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขันในวันที่ 1 กันยายน
2562 และจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน

 ประกาศ ณ  วันที่  28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

(ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28  มิ.ย.  62 เวลา  16:38:56  Non-PKI Server Sign
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                            ใบสมคัรพนักงานมหาวทิยาลยั     เลขที…่……...…  
            

 

ต าแหน่งท่ีสมคัร………..…………………………………………………………………………… 
สงักดัคณะ...................................................................โปรแกรม/สาขาวชิา............................................................ 
 

1. ช่ือ-นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………………………… 
Name/Surname (Mr./Mrs./Ms.)…………………………………………………………………………………….. 

2. สัญชาติ…………เช้ือชาติ………….ศาสนา…………สถานท่ีเกิด……………..……………….หมู่โลหิต............... 
3. เกิดวนัท่ี.................เดือน...........พ.ศ.……………….อายถึุงวนัสมคัร……………ปี……………เดือน…………วนั 
4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น        บา้นเลขท่ี…………หมู่ท่ี………ถนน………………………………………........ 

ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย…์…..…… 
5. ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีติดต่อได ้              บา้นเลขท่ี…………หมู่ท่ี………ถนน………………………………………........ 

ต าบล/แขวง…………………อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย…์……….. 
โทรศพัท…์…………….……..…….……………..โทรสาร…..…………........ Email............................................. 

6. เลขหมายประจ าตวัประชาชนของผูถื้อบตัร.........................................…………ออก ณ ส านกังาน………………... 
วนัท่ีออกบตัร……......….....……………....……….  วนับตัรหมดอายุ…………………………………………...... 

7. สถานะภาพการสมรส    โสด    สมรส    หมา้ย    หยา่    อ่ืน ๆ ………………………………………… 
กรณีสมรสแลว้ จ านวนบุตร ชาย………….คน    หญิง…………..คน  ก าลงัศึกษาอยู…่…………..คน 

8. คุณวฒิุการศึกษา 
8.1 ระดบัประถมศึกษา/มธัยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาก.............................................................................. 
 คุณวฒิุ/สาขาวชิา............................................................เกรดเฉล่ีย........................ปีท่ีส าเร็จการศึกษา................ 
8.2 ระดบัปริญญาตรี จาก............................................................................................................................................ 
 ช่ือยอ่ปริญญา............................สาขาวชิาเอก.............................................เกรดเฉล่ีย………..ปีท่ีส าเร็จ............ 
8.3 ระดบัปริญญาโท จาก............................................................................................................................................ 
 ช่ือยอ่ปริญญา............................สาขาวชิาเอก.............................................เกรดเฉล่ีย………..ปีท่ีส าเร็จ............ 
8.4 ระดบัปริญญาเอกจาก........................................................................................................................................... 
 ช่ือยอ่ปริญญา............................สาขาวชิาเอก.............................................เกรดเฉล่ีย………..ปีท่ีส าเร็จ............ 

9. ความรู้พิเศษ 
9.1 ภาษาต่างประเทศ ระบุ  พอใช/้ดี/ดีมาก 

พดู อ่าน เขียน 

………………………
……………………… 

………………………
……………………… 

…………………………
………………………… 

…………………………
………………………… 

      9.2  การใชค้อมพิวเตอร์ในงาน    เป็นโปรแกรม…………………………….        ไม่เป็น 
     9.3  ความรู้ความสามารถพิเศษท่ีคิดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อต าแหน่งท่ีสมคัร……………………………………… 

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

 
รูปถ่ายหนา้ตรง 
  ไม่สวมหมวก 
 ขนาด 1 น้ิว 

พม. 01 มหาวทิยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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10. ประวติัการท างาน 

10.1 ช่ือสถานท่ีท างานคร้ังสุดทา้ย/ปัจจุบนั……………………………………………………………………….. 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………โทร……………………… 
เขา้ท างานตั้งแต่……………………….ถึง……………………….รวม…………….ปี………………..เดือน 
ต าแหน่ง…………………………………………………เงินเดือนสุดทา้ย………..……………………บาท 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยสังเขป…………………………………………………………………………… 
เหตุผลท่ีออก………………………………………………………………………………………………… 
ผูท่ี้ใหก้ารรับรองไดแ้ก่   1. …………………………… ต าแหน่ง…………………… โทร. ……………… 
 2. …………………………… ต าแหน่ง…………………… โทร. ……………… 

    10.2   ช่ือสถานท่ีท างานคร้ังก่อนนั้น………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………โทร……………………… 
เขา้ท างานตั้งแต่……………………….ถึง……………………….รวม…………….ปี………………..เดือน 
ต าแหน่ง…………………………………………………เงินเดือนสุดทา้ย………..……………………บาท 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบโดยสังเขป…………………………………………………………………………… 
เหตุผลท่ีออก………………………………………………………………………………………………… 
ผูท่ี้ใหก้ารรับรองไดแ้ก่   1. …………………………… ต าแหน่ง…………………… โทร. ……………… 

 2. …………………………… ต าแหน่ง…………………… โทร. ……………… 
11.  บุคคลท่ีสามารถติดต่อได ้   ช่ือ………………………………………เบอร์โทรศพัท.์............……………………... 

มีความสัมพนัธ์เป็น……………………… ท างานในต าแหน่ง…………………………หน่วยงาน….……………. 
ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่  ขอ้ความดงักล่าวทั้งหมดในใบสมคัรน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
หลกัฐานประกอบการสมคัร  

        (โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง) 
รูปถ่าย  1 น้ิว 1 ใบ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาวฒิุการศึกษาท่ีระบุในขอ้ 8 
(รับรองส าเนาถูกตอ้ง)     
ส าเนาทะเบียนบา้น     
ส าเนาทะเบียนสมรส        
ใบรับรองการผา่นงาน 

เอกสารอ่ืนๆ .............................. 
   
 
 

 
 

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

ทนัทแีละจะด าเนินคดอีาญาตามกฎหมาย 

          เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540  ขา้พเจ้าแจ้งความประสงค์ไว ้ ณ  ท่ีน้ีว่าเอกสารน้ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล          
ของขา้พเจา้  อนัเป็นการบ่งช้ีตวัของขา้พเจา้ท่ีอยูใ่นครอบครองของมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐมน้ี  ในกรณีท่ีมีผูอ่ื้นมาขอตรวจสอบ  หรือขอคัดส าเนาเอกสารดังกล่าว  
ขา้พเจา้        ยนิยอม                    ไม่ยนิยอม 
 
  ลงช่ือ..........................................................ผูส้มคัร  
      (....................................................................) 

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

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




