
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

สังกัด งานการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี
__________________________________________________________

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญช ีสังกัด งานการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี
จํานวน 1 อัตรา ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31(1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นัก-
วิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา โดยจางจากเงินรายได
มหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
  1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ

   ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามพระราช-
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปน้ี

ก. คุณสมบัติท่ัวไป
1. มีสัญชาติไทย

  2. มีอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ และไมเกินท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
  3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

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

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

2. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี 
  3. มีความรูดานคอมพิวเตอร สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel
  4. มีใจรักในงานบริการ และมีทักษะในการประสานงานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
  5. ไมมีปญหาเรื่องท่ีพักอาศัย
  8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และนอกเวลาราชการได
  9. หากเปนเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว
  2. ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ
  ก. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีไดรับมอบหมาย
  ข. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
  1) ดานการปฏิบัติการ
  (1) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายตามบบประมาณประจําเดือน จัดทํา
ประมาณการรายได รายจายประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐาน
ขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีของหนวยงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของหนวยงาน เพื่อ
พรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย
  (2) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน เพื่อใหการรับ-
จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําฎีกา ตรวจสอบ
การตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตางๆ ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตางๆ เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน
  (3) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก
ประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัด
ทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีตางๆ ถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน
  (4) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบ
ประมาณและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบ
ประมาณ และการบัญชี เพื่อใหการปิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ
  (5) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจา-
หนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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2) ดานการวางแผน
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3) ดานการประสานงาน
  (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
   (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
  4) ดานการบริการ
  (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการเงินและ
บัญชี รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน
  (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิชากาเงิน
และบัญชี เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
  ค. ภาระงาน
  ปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะประจําของงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป
ของสวนราชการ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
  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 ตั้งแตวันที่ 5 ถึง 30 สิงหาคม 2562 ในวันและ
เวลาราชการ

4.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัคร

ไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ 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.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองวาเปนผูพนภาระในการรับราชการทหาร
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
โมฆะสําหรับผูนั้น
  6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบแขงขันภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง และกําหนดวันเวลา สถานที่สอบแขงขัน
ในวันท่ี 3 กันยายน 2562 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต www.npru.ac.th
  7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความ
สามารถเฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ในวันท่ี 8 กันยายน 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบ
จะแจงใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ)  ผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาค
ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง จะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงจะมีสิทธ์ิเขารับ
การสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)
  8. ประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ หนวยประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th
  9. วันเวลาและสถานท่ีสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง
(สัมภาษณ)  ในวันท่ี 15 กันยายน 2562 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบจะแจงใหทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ)
  8. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน

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

100
100
50

9. หลักเกณฑการตัดสิน 
ผูสมัครที่สอบแขงขันไดจะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60
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  10. การประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายช่ือผูสอบแขงขันได
  10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการสอบแขงขันในวันที่ 20 กันยายน
2562 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th 
  10.2 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบแขงขันไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับท่ีสูงกวา
  10.2 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได
แตถามีการสอบแขงขันอยางเดียวนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอน
เปนอันยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอน
บัญชีผูสอบแขงขันไดจะมีอายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลวแตกรณีก็ใหการขึ้นบัญชี
ผูสอบแขงขันไดครั้งกอนนั้นยังคงมีผลใชไดตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูสอบ
แขงขันไดนั้นมีอายุครบ 1 ป หรือวันท่ีขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 
  11. การบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบแขงขัน

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

 ประกาศ ณ  วันที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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