ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
*************************
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะดาเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลื อกบุคคลบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ จานวน ๑ ตาแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑)(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน
วิชาการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตัง้ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสถาบันภาษา จานวน ๑ ตาแหน่ง
๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
๒.๑ ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๕๕๑ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฏ ก.พ.อ. โดยอนุโลม
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฏหมายอื่น
(๔) เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

-๒(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่น
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฏหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฏหมายอื่น
(๑๐) เป็ นผู้ เคยกระท าการทุ จริ ตในการสอบเข้ ารั บราชการ หรื อเข้ าปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานของรัฐ
๒.๒ มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุ ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
๒.๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับราชการ
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
ให้ ผู้ ประสงค์ จะสมั ครขอและยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเองได้ ที่ กองบริหารงานบุ คคล ส านั กงาน
อธิการบดี ชั้น ๓ อาคารเบญจมวัฏ (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๔-๘๕๒๒
๐-๒๕๒๒-๖๖๒๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในอัตรา ๒๐๐ บาท
๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) ปริญญาบัตรและใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสาเนา ที่
แสดงว่าเป็ น ผู้ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ ต าแหน่ งที่ ส มั ค รสอบ จ านวน ๒ ฉบั บ ทั้ งนี้ ผู้ ที่ จ ะถือ ว่ าเป็ น ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฏหมาย กฏ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหารฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๗) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ
ก.พ.อ. มายื่นด้วย
(๘) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และวันที่

-๓๔. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ มีสิทธิ
สมัครสอบ โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัต รของสถานศึกษาใด จะถือตามกฏหมาย กฏหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบครั้งนี้มาตัง้ แต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๕. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็ปไซต์ http.//person.pnru.ac.th
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ
๖.๑ ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
• ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน โดยการทดสอบข้อเขียน ๒๐ คะแนน และทดสอบทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒๐ คะแนน
• ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน
๖.๒ ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ก่อน และ
เมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้ค่าคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้ค่าคะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๖๐
๘. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มี
ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิ น ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการ
สอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

-๔๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

-๕-

รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
**************
๑. ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันภาษา จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 อายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์
 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
 มีความสามารถในการจัดทาแผนงาน / โครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการฝึกอบรมนักศึกษา
 มีประสบกาณ์ทางานด้านการฝึกอบรม
 มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ
 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

---------------------------------------------------------------

