ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
----------------------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาสอบแขงขันเพื่อจางเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาศัยอำนาจ
ตามหลักเกณฑขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
สอบแขงขั น หรือ การคัดเลือ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ต งตั้ง เป น พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย
จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเขาสอบแขงขั นเพื่อจางเป นพนัก งานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิช าการ สังกั ด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ตำแหนงและอัตราเงินเดือน
๑.๑ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ
ตำแหนงครูผูชวย สาขาวิชาปฐมวัย
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราเงินเดือน
- ปริญญาตรีทวั่ ไป ๔ ป ๑๕,๑๙๐ บาท
- ปริญญาตรี ๕ ป
๑๖,๒๓๐ บาท
๒. คุณสมบัตทิ วั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
ผูสมัครเขารับการสอบแขงขันตองมีคุณสมบัติทั่วไปตาม ขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา วาดวย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นๆ
(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง
(๒) ไมเปนคนวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยอนุโลม
(๓) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(๔) ไมเปนผูบกพรองทางศีลธรรมอันดี
(๕) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตโทษสำหรับความผิดที่ได
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒
(๘) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชนหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัย
(๑๐) ไมเปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบแขงขัน และไมอาจใหเขา
รั บ การสอบแข งขั น เพื่ อ บรรจุเข า รับ ราชการ ทั้ งนี้ ตามหนั งสื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรีฝ ายบริ ห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ แหงคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
(๑) สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณ ฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าการศึก ษา
ปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(๓) หากเคยมีประสบการณป ฏิบัติงานดานการสอนใหนำแฟมสะสมงาน หรือใบรับรอง
การทำงานมาแสดง
(๔) มีความประพฤติเรียบรอย
๓. การรับสมัคร
๓ .๑ กรณี ส มั ครออน ไล น ให ดาวน โห ลดใบ สมั ค รได ที่ www.nrru.ac.th หรื อ
http://vpress.nrru.ac.th/personnel/ และส ง ใบสมั ค รและเอกสารประกอบการสมั ค รทางจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส E-Mail: satit_nrru@hotmail.co.th เป ด ให สมั ค รตั้ ง แต เ วลา ๐ ๘ .๓ ๐ น. ของวั น ที่
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และโทรแจงยังโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอรโทรศัพท ๐๔๔-๓๔๑๓๖๗ หรือ ๐๙๓-๑๐๒๔๙๖๖
๓.๒ กรณีสมัครดวยตนเอง ใหผูประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.๓ เอกสาร หลักฐานทีจ่ ะตองแนบพรอมการสมัคร
(๑) ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ
(๒) ไฟลวิดโิ อการสอนปฐมวัย ความยาวคลิป ๑๐ – ๑๕ นาที
(๓) สำเนาใบปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิซึ่งไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยวาเปนผูสำเร็จการศึกษาแลว จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน จำนวน ๑ ฉบับ

๓
(๖) รูป ถ า ยหน า ตรงไม ส วมหมวกและแว น ตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว ถ า ยมาแล ว ไม เกิ น
๖ เดือนจำนวน ๓ รูป
(๗) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
(๘) หลักฐานการผานงาน หรือแสดงความชำนาญ(ถามี)
(๙) ถาเปนชายตองมีหลักฐานการผานการเกณฑทหารแนบดวย
(๑๐) หลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS)
ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกตอง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
หากผูสมัครรายใดพยายามปกปดหรือแจงความอันเปนเท็จเพื่อประโยชนแหงตนจนกระทั่ง
เจาหนาที่ตรวจสอบไมพบในขณะนั้น หากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตรวจสอบพบในภายหลังจะไมได
รับการพิจารณาจางเพื่อบรรจุและแตงตัง้ เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไมมีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔ คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครสอบแขงขันตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๓๐๐ บาท
เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๕ เงื่อนไขในการสมัคร
๓.๕.๑ ผูสมัครเขาสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเอง
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส มัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึก ษาไม ตรงตามคุณ วุฒิ ข องตำแหน งที่ ส มั ค ร อั น เป น ผลทำให ผู ส มั ค รไม มี สิท ธิ ส อบ ตามประกาศ
รับสมัคร ใหถือวาบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย
๓.๕.๒ หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูผานการสอบแขงขัน ไดรายใดมีคุณ สมบั ติ
ไมครบถวนหรือ มีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จะไมมีสิทธิไดรับการบรรจุแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงใดๆ
๓.๕.๓ เป น หน า ที่ ข องผู ส มั ค รที่ จ ะต อ งติ ด ตามประกาศต า งๆ เกี่ ย วกั บ การ
สอบแขงขันดวยตนเอง
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขันภาคความรู
ความสามารถทั่ ว ไป และภาคความรู ค วามสามารถที่ ใ ช เฉพาะตำแหน ง ภายในวั น ที่ ๒๗ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ ทาง www.nrru.ac.th หรือ http://vpress.nrru.ac.th/personnel/

๔
๕. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
ผูเข า สอบแข งขั น จะตอ งเข า รับ การประเมิน ความรูความสามารถตามที่ ม หาวิ ทยาลั ย
กำหนดซึง่ กำหนดใหมีการสอบแขงขัน ๓ ภาค ไดแก
๕.๑ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้
๕.๑.๑ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เปนการ
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะหเชิงภาษา ไดแก การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเขาใจ
ในการอ านภาษาไทย การจั บ ใจความสำคั ญ การสรุ ป ความ การตี ค วามจากบทความ ข อ ความหรื อ
สถานการณตางๆ
(๒) การคิด วิเคราะห เชิ งนามธรรม ไดแ ก การคิ ดหาความสัม พั น ธเชื่อ มโยงคำ
ข อ ความ หรื อ รูป ภาพ ตลอดจนการหาข อ สรุ ป อย า งสมเหตุ ส มผลจากข อ ความ สั ญ ลั ก ษณ รูป ภาพ
สถานการณหรือแบบจำลองตางๆ และ
(๓) การคิ ดวิเคราะห เชิงปริม าณ ไดแ ก ความเขา ใจ ความคิด รวบยอด และ
แกปญ หาทางคณิตศาสตรเบื้องตน การเปรียบเทียบและวิเคราะหเชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความ
เพียงพอของขอมูล
๕.๑.๒ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ (คะแนนเต็ ม ๒๕ คะแนน) เป น การทดสอบทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเขาใจในการสื่อสาร โดยใชศัพท สำนวน โครงสรางประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิง
ความหมาย และบริบทแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถดานการ
อาน โดยทดสอบการทำความเขาใจในสาระของขอความหรือบทความ และการวัดความสามารถดานการ
เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบือ้ งตน
๕.๑.๓ ทดสอบความรอบรูเ กี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(คะแนน ๒๕ คะแนน) ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (ใชดินสอ ๒B)
๕.๒ ภาคความรูค วามสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง
เปนการทดสอบความรูในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทั้ ง นี้ ผู ส มั ค รเข า สอบแข ง ขั น จะต อ งเข า สอบภาคความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป และ
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง ใหไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ ๕๐ ในแตละภาคกอน จึงจะ
มีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหนง

๕
๖. วั น เวลา และสถานที่ ส อบภาคความรู ค วามสามารถทั่ ว ไป และภาคความรู
ความสามารรถที่ใชเฉพาะตำแหนง
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สถานที่สอบแขงขัน
จะแจงใหทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผูม ีสทธิเขาสอบแขงขัน
๗. เกณฑการตัดสิน และการขึ้นบัญชีผผู า นการสอบแขงขัน
ผูส อบแขงขันไดจะตอ งเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ำกวารอยละ ๕๐ และ
ไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ ๖๐ โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูสอบแขงขันไดเรียงตามลำดับที่
ผูที่ไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย กรณีผูสอบแขงขันได ไดคะแนนรวมภาคความรูความสามารถทั่วไป
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง เทากัน ใหผูที่ไดคะแนน
ภาคความเหมาะสมกับ ตำแหนงมากกวาเปนผูอยูในลำดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหนง เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนงมากกวาเปนผูอยูใ นลำดับที่ดีกวา
และจะประกาศขึ้นบัญ ชีผูสอบผานการสอบแขงขัน ไว สองป นับแตวันขึ้นบัญ ชีแตถามีการสอบแขงขัน /
การคัดเลือก และขึ้นบัญชีสำหรับตำแหนงนี้อีก บัญชีผูผานการสอบแขงขันที่ขึ้นไวเปนอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

( ผูช วยศาสตราจารย ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนา )
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี
ที่ ๕๙๐/๒๕๖๕

