ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร
__________________________________________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 21 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 31(1) และ (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับการคัดเลือกอาจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิ เพื่อการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วาดวยการสรรหาและการกําหนดคาตอบแทนบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร
พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร จํานวน 21 อัตรา โดยจางจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ
3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ข. ลักษณะตองหาม
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรค
ที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
6. เปนบุคคลลมละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือหนวยงาน
อื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่น
10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

- 2 ค. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. รายละเอียดสําหรับตําแหนง
ตําแหนง
อาจารย

คุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง

สาขาวิชา
1. การพยาบาลสูติศาสตร
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3. การพยาบาลผูใหญ
4. การพยาบาลชุมชน
5. การพยาบาลเด็กและวัยรุน

จํานวนที่รับ
5
5
6
4
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการพยาบาลหรือ
สาขาที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่ใชวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาอื่น ในการสมัคร จะตองจบปริญญาโทในสาขาการพยาบาล
เทานั้น)
3. มีใบประกอบวิชาชีพที่ปจจุบันยังมีผลบังคับใช
4. มีประสบการณดานการพยาบาล อยางนอย 1 ป
5. หากเปนเพศชายตองเปนบุคคลที่พนภาระทางทหารแลว

2. ปริญญาที่ใชสมัครจะตองเปนปริญญาที่ ก.พ. รับรองวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3. ตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
3.1 TOEFL (Paper Based)
คะแนนไมตํ่ากวา 300 คะแนน หรือ
3.2 TOEFL (Computer Based) คะแนนไมตํ่ากวา 60 คะแนน หรือ
3.3 TOEFL (Internet Based) คะแนนไมตํ่ากวา 27 คะแนน หรือ
3.4 IELTS (Academic Module) คะแนนไมตํ่ากวา 3.5 คะแนน หรือ
3.5 TOEIC
คะแนนไมตํ่ากวา 300 คะแนน หรือ
3.6 TU-GET
คะแนนไมตํ่ากวา 300 คะแนน หรือ
3.7 CU-TEP
คะแนนไมตํ่ากวา 36 คะแนน
ผูสอบคัดเลือกได จะตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่กําหนดไวตามขอ 4 แหงประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับการคัดเลือกอาจารย พ.ศ.2560
ทั้งนี้ ภายใน 2 ป นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามประกาศฯ ดังกลาว
ใหพนจากการเปนอาจารย
2. ขอบขายงานที่ปฏิบัติ
ก. หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคนควาในสาขา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การใหคําปรึกษา แนะนํา แกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ข. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย คนควาวิจัยทางวิชาการชั้น
สูง เปนที่ปรึกษาของนิสิต นักศึกษา ทางดานวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีมาตรฐานภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. อัตราคาจาง
3.1 วุฒิปริญญาโท อัตราคาจางเดือนละ 26,250 บาท
3.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราคาจางเดือนละ 31,500 บาท
3.3 มีคาวิชาชีพ คาประสบการณและคาตอบแทนกรณีมีความสามารถพิเศษอื่น
3.4 สิทธิประโยชนอื่น ๆ ตามระเบียบหรือขอบังคับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
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4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดทงี่ านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยเสียคาทําเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท/
ตําแหนง
4.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัคร
พรอมหลักฐาน ซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ดังตอไปนี้
4.2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกขอความเรียบรอยแลว
4.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
ออกให และสําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงวาผูสมัครเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจวาเปนผูสําเร็จการศึกษา
ครบถวนตามหลักสูตรแลว จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรองมาตรฐานการศึกษา และตองแนบ
สําเนาในแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทมาประกอบการสมัคร กรณีผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาจากตางประเทศจะตองนําผลการเทียบคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามา
ประกอบการสมัคร
4.2.3 สําเนาคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ
4.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4.2.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4.2.6 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
4.2.7 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
จํานวน 3 รูป
4.2.8 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และตองรับรองดวยวา
ไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549 จํานวน 1 ฉบับ
4.2.9 ถาเปนชายใหนําหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารมาแสดง ไดแก
ใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือของทางราชการที่รับรองวาเปนผูพนภาระในการรับราชการทหาร จํานวน
1 ฉบับ
4.2.10 หนังสือรับรองการทํางาน
4.2.11 หากเปนขาราชการจะตองมีหนังสืออนุญาตใหมาสมัครสอบจากผูบังคับบัญชาระดับ
หัวหนาหนวยงาน
4.2.12 หลักฐานการทําดุษฎีนิพนธ (กรณีอยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาเอก)
4.2.13 หลักฐานอื่น ๆ ถามี เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการสมรส
ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองจัดเตรียมหลักฐานใหครบถวนในวันสมัคร หรืออยางชาภายในวันสุดทายของการ
รับสมัคร
5. เงื่อนไขในการสมัคร
5.1 ผูสมัครสมัครไดเพียง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได
5.2 ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ให
ถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครหรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
คัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแตตน จะไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง และการไดรับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ
สําหรับผูนั้น

- 4 6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน
2563 ณ หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเว็บไซต www.npru.ac.th
7. กําหนดวัน เวลา ในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
เปนตนไป
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
ภาคความรู
คะแนนเต็ม
1. ความเหมาะสมกับตําแหนง
100
- สัมภาษณ
(50 คะแนน)
- ทดลองสอน
(50 คะแนน)
9. หลักเกณฑการตัดสิน
ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนงไมตํ่ากวา
รอยละ 60
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูคัดเลือกได
10.1 การขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดจะเรียงลําดับที่จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
ในกรณีที่มีผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา
10.2 บัญชีผูคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชีผูคัดเลือกได แตถามีการ
คัดเลือกอยางเดียวนั้นอีก และไดขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหมแลวบัญชีผูคัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก เวนแต
ในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูคัดเลือกไดผูใดใหมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูคัดเลือกไดจะมี
อายุเกิน 1 ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหมแลวแตกรณี ก็ใหการขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดครั้งกอนนั้นยัง
คงมีผลใชไดตอไป แตทั้งนี้ตองไมเกิน 30 วันนับแตวันถัดจากวันที่บัญชีผูคัดเลือกไดนั้นมีอายุครบ 1 ป หรือวัน
ที่ขึ้นบัญชีผูคัดเลือกไดใหม แลวแตกรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศบัญชีรายชื่อผูคัดเลือกไดในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ
หนวยประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเว็บไซต www.npru.ac.th
11. การบรรจุและแตงตั้งผูคัดเลือกได
ผูคัดเลือกไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูคัดเลือกไดโดยไดรับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวในประกาศฯ หากตรวจสอบภายหลัง
พบวาผูคัดเลือกไดรายใดเปนผูขาดคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะไม
พิจารณาแตงตั้งหรือยกเลิกคําสั่งแลวแตกรณี และไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ใหผูคัดเลือกได
ไปรายงานตัว ทําสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกันในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะบรรจุและแตงตั้งผูคัดเลือกไดในวันที่ 16 กันยายน 2563 และ
จะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน กรณีผูสอบคัดเลือกได ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ยังไมตรงตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว จะตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่กําหนดไวตามขอ 4 แหง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับการคัดเลือกอาจารย
พ.ศ.2560 ภายใน 2 ป นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน หากผลการทดสอบภาษาอังกฤษไมเปนไปตามประกาศฯ
ดังกลาว ใหพนจากการเปนอาจารย
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผูชวยศาสตราจารย สมหมาย เปยถนอม)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15 มิ.ย. 63 เวลา 13:34:20 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RAA1A-DIANA-BFADc-AMgA0

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

ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย

เลขที่ผสมั
ู คร...............
รูปถ:าย
ขนาด 1 นิ้ว

ตําแหน:ง..................................................................สังกัด..........................................................................................
ขอแนะนํา 1. โปรดอ:านขอความใหละเอียด ก:อนเขียนขอความในใบสมัคร และเขียนดวยตัวบรรจง ช:องใดที่ไม:ตองการใหเขียน ( - )
ลงในช:องว:าง
2. หากขอความในใบสมัครไม:เปFนความจริง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะถือว:าเปFนหลักฐานในการพิจารณาเลิกจาง
โดยไม:จ:ายค:าตอบแทนใด ๆ
1. ขอมูลส"วนบุคคล
1.1 ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................
Name/Surname (Mr./Mrs./Ms.)...................................................................................................................................................
1.2 สัญชาติ....................เชื้อชาติ....................ศาสนา....................สถานที่เกิด.....................................................กรุVปเลือด....................
1.3 เกิดวันที่....................เดือน......................................พ.ศ. ....................อายุถึงวันสมัคร..................ปX.................เดือน..................วัน
1.4 บัตรประชาชนเลขที่.....................................................................ออกให ณ ....................................................................................
วันที่ออกบัตร...........................................................................วันที่บัตรหมดอายุ.............................................................................
1.5 เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ.....................................................วันที่ออกบัตร...............................วันที่บัตรหมดอายุ..............................
1.6 ที่อยู:ตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขที่....................หมู:ที่....................ถนน................................................................................
ตําแหน:ง/แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย[....................
1.7 ที่อยู:ป\จจุบันที่ติดต:อได
บานเลขที่....................หมู:ที่....................ถนน................................................................................
ตําแหน:ง/แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย[....................
โทรศัพท[...........................................................E – mail Address...................................................................................................
1.8 สถานภาพทางทหาร
ผ:านการเกณฑ[ทหาร
ยังไม:เกณฑ[ ถูกเกณฑ[เมื่อ...................................................
ไดรับการยกเวน เพราะ....................................................................................................................
1.9 ชื่อ-สกุล บิดา............................................................................................................
มีชีวิตอยู:
เสียชีวิต
ชื่อ-สกุล มารดา.........................................................................................................
มีชีวิตอยู:
เสียชีวิต
1.10 สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส ชื่อ-สกุล คู:สมรส.....................................................
หมาย
หย:าราง
จํานวนบุตร ทั้งหมด.......................คน ดังนี้
1) ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................ป\จจุบันอายุ.............................................ปX
2) ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................ป\จจุบันอายุ.............................................ปX
3) ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................ป\จจุบันอายุ.............................................ปX
2. ประวัติการศึกษา
2.1 ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา จาก.........................................................................................................
คุณวุฒิ/สาขา..............................................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXที่สําเร็จการศึกษา....................
2.2 ระดับปริญญาตรี จาก......................................................................................................................................................................
ชื่อย:อปริญญา....................สาขา................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXที่สําเร็จการศึกษา....................
2.3 ระดับปริญญาโท จาก......................................................................................................................................................................
ชื่อย:อปริญญา....................สาขา................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXที่สําเร็จการศึกษา....................
2.4 ระดับปริญญาเอก จาก......................................................................................................................................................................
ชื่อย:อปริญญา....................สาขา................................................................เกรดเฉลี่ย....................ปXที่สําเร็จการศึกษา....................

3. ความสามารถพิเศษ
3.1 ภาษาต:างประเทศ
พูด

ระดับ = พอใช/ดี/ดีมาก
อ:าน

เขียน

3.2 คอมพิวเตอร[
ไม:ได
ได
Word
Excel
Power Point
อื่น ๆ..................................................................
3.3 ความรูความสามารถพิเศษที่คดิ ว:าจะเปFนประโยชน[ต:อตําแหน:งที่สมัคร............................................................................................
4. ประวัติการทํางาน
4.1 ชื่อสถานที่ทํางานครั้งสุดทาย/ป\จจุบัน...............................................................................................................................................
เขาทํางานตั้งแต:................................................ถึง................................................รวม..................ปX.................เดือน..................วัน
ตําแหน:ง...................................................................................................................เงินเดือน....................................................บาท
หนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป.....................................................................................................................................................
เหตุผลที่ออก.....................................................................................................................................................................................
ผูใหการรับรอง................................................ตําแหน:ง................................................โทรศัพท[.......................................................
4.2 ชื่อสถานที่ทํางานครั้งก:อน............................................................................................................................................................
เขาทํางานตั้งแต:................................................ถึง................................................รวม..................ปX.................เดือน..................วัน
ตําแหน:ง...................................................................................................................เงินเดือน....................................................บาท
หนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป.....................................................................................................................................................
เหตุผลที่ออก.....................................................................................................................................................................................
ผูใหการรับรอง................................................ตําแหน:ง................................................โทรศัพท[.......................................................
5. บุคคลที่สามารถติดต"อได
ชื่อ-สกุล......................................................................................................................ความสัมพันธ[..........................................................
โทรศัพท[.............................................................E – mail Address.........................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองว:า ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวน ขอความดังกล:าวทั้งหมด
สําหรับเจาหนาที่การเงิน
ในใบสมัครนี้เปFนจริงทุกประการ
เพื่อประโยชน[ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลข:าวสารของทางราชการ
ใบเสร็จรับเงิน/Receipt
พ.ศ. 2540 ขาพเจาแจงความประสงค[ไว ณ ที่นี้ว:าเอกสารนี้เปFนขอมูล
ส:วนบุคคลของขาพเจา อันเปFนการบ:งชี้ตัวของขาพเจาที่อยู:ในครอบครองของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนี้ ในกรณีที่มีผูอื่นมาขอตรวจสอบหรือขอคัด เล:มที่....................เลขที่....................วันที่.....................................
สําเนาเอกสารดังกล:าว ขาพเจา
ยินยอม
ไม:ยินยอม

ลงชื่อ .................................................................ผูสมัครงาน
(..............................................................)
...................../...................../....................

ลงชื่อ .................................................................เจาหนาที่การเงิน
(..............................................................)
...................../...................../....................

สําหรับเจาหนาที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
รูปถ:าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาวุฒิการศึกษา
สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาหลักฐานการผ:านการเกณฑ[ทหาร จํานวน 1 ชุด
สําเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ
ใบรับรองการผ:านงาน
ใบรับรองแพทย[ จํานวน 1 ฉบับ

ลงชื่อ ........................................................เจาหนาที่รับสมัครงาน
(.......................................................)
................/...................../.................
สําเนาใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 1 ฉบับ
อื่น ๆ ระบุ............................................................................

