
   
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 

เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประเภทวิชาการ (โดยวิธีการสอบคัดเลือก) ครั้งที่ 3 

--------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ่ือบรรจุแต่งตั้ง                  

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ  ระหว่างวันที่  10 – 26 เมษายน พ.ศ. 2563                 
และได้ขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 
2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นั้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม       
พ.ศ. 2548 อ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หมวด 3              
ข้อ 11 (2) การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม และอ านาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขัน วิธีการสอบคัดเลือก วิธีการอ่ืน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
ต าแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ปรากฏในรายละเอียดต าแหน่ง          

และคุณวุฒิที่รับสมัครสอบคัดเลือก (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
    2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 หมวด 2 ข้อ 8 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
    2 .2  มีคุณ วุฒิ  ความสามารถ และคุณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดใน รายละเอียดคุณ สมบั ติ                     

ของแต่ละต าแหน่ง 
    2.3 ต้องส าเร็จการศึกษาโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันในระดับที่จะสมัครสอบ ก่อนวันที่ 10

เมษายน 2563 เท่านั้น 
    2.4 กรณีที่ไม่สามารถยื่นหลักฐานการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สมัครสอบในวันสมัครสอบได้ 

จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่า “ผู้สมัครสอบจะส าเร็จการศึกษาในระดับที่สมัครสอบ 
ภายในเวลาที่ก าหนดด้วย” 

   ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและหาก
ภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หรือไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
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 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

     ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th/job    
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสมัครด้วยตัวเอง (สมัครในระบบออนไลน์ ) ณ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์                
ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ 
โดยขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที ่15 มิถุนายน 2563 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องแนบไฟล์ในการสมัคร 
     4.1 ส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาใบปริญญาบัตร  จ านวน  1  ฉบับ 

    4.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาเอก
สมัครสอบ ต้องมีส าเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาโท
สมัครสอบ ต้องมีส าเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย)  

    4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ   
    4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
    4.5 ใบน าฝากเงินค่าสมัคร  

     4.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
     4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด 3x4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน              
6 เดือน จ านวน 1 รูป 
     4.8 ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ในกรณีที่ผ่านงาน
อ่ืนมาก่อน และหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) 
     4.9 ส าเนา ส.ด.9 หรือส าเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) 
     4.10 ส าเนาหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  
     4.11 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่นทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
จ านวน 1 ฉบับ 
     ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ก่อนที่จะสแกนในการแนบไฟล์ด้วย 
 5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่  22 มิถุนายน 2563                     
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th หัวข้อ                          
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน) 

ผู้สมัครที่จะไม่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ประกอบด้วย 
     5.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 
     5.2 ไม่อัพโหลดหลักฐานการสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     5.3 ไม่อัพโหลดหลักฐานการช าระเงินค่าสมัครสอบ  
     5.4 ไม่ช าระค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด และช าระค่าสมัครสอบไม่ครบตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

http://www.npu.ac.th/
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6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

6.1 ค่าสมัครสอบต าแหน่งละ 100 บาท โดยต้องช าระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 
2563 เท่านั้น ทั้งนี้ ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี 

6.2 ช าระค่าสมัครโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม 

เลขที่บัญชี 408-0-17765-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม (เงินนอกงบประมาณ) โดยระบุรหัส
ต าแหน่งที่รับสมัคร หรือช าระที่ห้องงานการเงิน ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันและเวลาราชการ 
  7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
     มหาวิทยาลัยนครพนม จะด าเนินการสอบคัดเลือก ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องพนม
บุหรง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม (วัน เวลา สถานที่
สอบคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น) 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนการสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     มหาวิทยาลัยนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือนกรกฎาคม 2563                  
ทางป้ายประกาศหน้าห้องกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th หัวข้อข่าว
ประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีส ารอง 

10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 10.1 การเรียกบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวตามก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศผลการสอบคัดเลือก                                     
 10.2 ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่อัน
เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่อาจเรียกตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้คัดเลือก
ได้ และจะยื่นค าร้องขอรับการบรรจุแต่งตั้งในภายหลังเมื่อพ้นก าหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก             
      11.1 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 1.2 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องน าบัตรประจ าตัวสอบหรือบัตรประจ าตัวประชาชนเพื่อแสดงต่อ

คณะกรรมการสอบคัดเลือก หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวสอบ กรรมการสอบคัดเลือกในวันสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้ารับการสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้   
 11.3 ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลาเริ่มด าเนินการสอบตามสมควร  
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12. ในการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก ให้ข้ึนอยู่กับอ านาจ และดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

                ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

 

  

 

                                     (อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี) 
   รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

หมายเหตุ   ผู้ สอบคัดเลือกที่ ได้ รับการบรรจุแต่ งตั้ ง ต้องได้ รั บการตรวจความผิดปกติทางจิต                          
จากสถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผู้สอบคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ที่ก าหนดว่า โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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คุณสมบัติท่ัวไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม 

ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2551 หมวด 2 ข้อ 8 

ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการ 

ยกเว้นราชการทหาร 
  (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข)  ลักษณะต้องห้าม 
 (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   

หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ.   
 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
 (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7)  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน    

ของรัฐ 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม 
ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน 31,500 บาท  

คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน 26,250 บาท 
  

ที ่ สังกัด สาขาวิชา จ านวน 
อัตรา คุณสมบัติ 

รหัส
ต าแหน่ง 

 1 คณะ 
เทคโนโลยี
อุตสหกรรม 

  ไฟฟ้าก าลัง 1 
อัตรา 

1. กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาเอกในการสมัคร ต้องส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
2. กรณีใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโทในการสมัคร ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หรือ 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ .ม .)  สาขาวิชาไฟฟ้ า สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
3. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน           
2 ปี (นับจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563) และต้องเข้ารับการทดสอบพร้อม
อัพโหลดหลักฐานคะแนนทดสอบภายในวันที่ปิดรับสมัคร ได้แก่ TOEFL 
(Paper Based) หรือTOEFL (Internet Based) หรือ IELTS (Academic 
Module) หรือ TOEIC หรือ CU-TEP  
(แสดงหลักฐานคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) 
4. กรณีที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศให้ยกเว้นการ
ใช้เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 3.  
แต่ทั้งนี้ต้องส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
5. หากส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีผลงานทางวิชาการ หรือ
งานวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์) หรือมีประสบการณ์สอนและทักษะเชิงปฏิบัติการ       
ในรายวิชาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบคอนโทรล และระบบปรับอากาศ            
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

101 

 
 
 
 
 


