
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร
__________________________________________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแขงขันเปนลูกจาง
ชั่วคราว  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร จํานวน 1 อัตรา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
31(1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล-
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
แขงขันเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร จํานวน 1 อัตรา โดยจางจาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

  1. คณุสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองมีคณุสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้
ก. คณุสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

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

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด ทั้งนี้ ปริญญาที่
ใชสมัครจะตองเปนปริญญาที่ ก.พ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. เพศชายหรือหญิง อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการงานไดดีและมีประสิทธิภาพ 
  4. มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกภาพดี มีความอดทน อารมณมั่นคง ขยัน มีความคิดสรางสรรค
ซื่อสัตยสุจริต กระตือรือรน และรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีใจรักงานบริการ จิตอาสา สามารถ
สื่อสารใหขอมูลคําแนะนําในการใหบริการแกอาจารย นักศึกษา และบุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มาติดตอได
  5. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน เชน Microsoft Word, Excel, Power
Point ได
  6. มีประสบการณในดานการจัดฝกอบรมสัมมนาและบริหารจัดการโครงการ
  7. ไมมีปญหาเรื่องที่พักอาศัย
  8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร-อาทิตย และนอกเวลาราชการได
  9. หากเปนเพศชายตองพนภาระทางทหารแลว
  2. ขอบขายงานที่ปฏบิัติ
  ก. หนาที่ความรับผดิชอบหลัก
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย
  ข. ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ
  1) ดานการปฏบิัตกิาร
  (1) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัด
พิพิธภัณฑการศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ใหเปน
ไปตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน
  (2) สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ความตองการกําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือตําราเรียน ความรูพื่นฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (3) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจากตางประเทศ
ทางการศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับบานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงใหทันสมัย เพื่อเปน
หลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
  (4) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา
วิเคราะห วิจัย สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ
ศึกษา
  (5) การใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพรการ
ศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
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2) ดานการวางแผน
   วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3) ดานการประสานงาน

  (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
  (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
  4) ดานการบรกิาร

   (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการศึกษา
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ
ที่เปนประโยชน
  (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานวิชาการ
ศึกษา เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
  ค. ภาระงาน
  1. สํารวจ รวบรวม วิเคราะหและดําเนินการเตรียมขอมูลเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู งานบริการการศึกษาดานตางๆ ของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
  3. งานธุรการของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
  4. งานจัดทําฎีกาเบิกจายของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
   5. งานพัฒนาเว็บไซตของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
    6. งานประชาสัมพันธศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
   7. ติดตามและรวบรวม จัดเก็บฐานขอมูลตางๆ ของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
เพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมและสรุปขอมูลตางๆ ของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
   8. ประสานงาน การสื่อสาร การบริหารจัดการโครงการ การจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บ
เอกสารฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวของกับศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
  3. อตัราคาจาง

   3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท
  3.2 สิทธิประโยชนอื่นๆ ตามระเบียบขอบังคับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
  4. การรับสมัคร

4.1 วนั เวลา และสถานทีร่ับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565 
 ในวันและเวลาราชการ

4.2 หลักฐานทีต่องยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครพรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัครได

รับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
4.2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกขอความเรียบรอยแลว

  4.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษา
 ออกให และสําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงวาผูสมัครเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงที่สมัคร
  4.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
  4.2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
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  4.2.5 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 
6 เดือน จํานวน 3 รูป 
  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 
  ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบถวนในวันสมัคร
   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 10 ตุลาคม 2565 ณ หนวยประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เว็บไซต www.npru.ac.th
  7. วัน เวลา และสถานท่ีสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดําเนินการสอบแขงขันภาคความรูความสามารถทั่วไปและ
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบ
จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ) ผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความ
รูความสามารถเฉพาะตําแหนง จะตองไดคะแนนแตละภาคความรูไมตํ่ากวารอยละ 60 จะจะมีสิทธ์ิเขารับการ
สอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)
   8. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถ
เฉพาะตําแหนง
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะประกาศรายชื่อผูผานการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงในวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 ณ หนวยประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th
   9. วัน เวลา และสถานท่ีสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะทําการสอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ)
ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป (หองสอบจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมี
สิทธ์ิสอบ)






