
 
 

 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 

============== 

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื ่อสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุแต่งตั้ง             
เป็นพนักงานตามสัญญา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งปรากฏในรายละเอียดตำแหน่งและ

คุณวุฒิที่รับสมัครสอบแข่งขัน แนบท้ายประกาศนี ้
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั ่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  แนบท้าย
ประกาศรับสมัคร 

2.2 มีคุณวุฒิ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแนบท้าย    
ประกาศนี ้

2.3 ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับที่จะสมัครสอบ ก่อนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เท่านั้น 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป                         

และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด                          
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ ์สอบ                   
หรือไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
บุคคลที ่ม ีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งข ัน เพื ่อบรรจ ุแต ่งต ั ้งเป ็นพนักงานตามส ัญญา                           

ให้สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ Job.npu.ac.th/job หรือสมัครด้วยตนเอง (กรอกข้อมูลด้วยตนเองในระบบรับสมัคร
งานออนไลน์)  ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั ้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 21 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนประกอบการสมัคร  

4.1 สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
4.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ    
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ   
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
4.5 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   



4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 

    4.7  ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถานศึกษา  และหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีความรู้ 

ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)      

    4.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

จำนวน 1 ฉบับ 

4.9 สำเนา ส.ด.9 หรือ สำเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นราชการ (เฉพาะเพศชาย) 

4.10 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 

 4.11 หลักฐานที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนดว่า ให้แสดงหลักฐาน หรือมีหนังสือ

รับรองทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 

 5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน 

    มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565                           

ณ บอร์ดหน้าห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม หรือตรวจสอบรายชื่อ                

ทีเ่ว็บไซต์ www.npu.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวรับสมัครงาน) 

   ผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย 

 5.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

 5.2 มีหลักฐานครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

 5.3 มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ชำระค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด และชำระค่าสมัคร

ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด (หากชำระค่าสมัครภายหลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 จะถือว่าไม่มีสิทธ์

สอบ หากชำระภายหลังวันที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน) 

 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

              6.1 ค่าสมัครสอบ 100 บาท โดยต้องชำระค่าสมัครสอบ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

เท่านั้น ทั้งนี้ค่าสมัครสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนให้ทุกกรณีกณี 

6.2 ชำระค่าสมัครสอบโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีเง ินฝากออมทรัพย์ธนาคารกร ุงไทย                    

สาขานครพนม เลขที่บัญชี 408-3-26142-0 ชื่อบัญชี เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม โดยระบุรหัสตำแหน่งที่รับสมัคร  

 7. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน 

มหาว ิทยาล ัยนครพนม จะดำเน ินการสอบแข่งข ันภายในเด ือนธ ันวาคม พ.ศ.2565                             

ณ มหาวิทยาลัยนครพนม (วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันอาจเปลี ่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความ

เหมาะสม) 

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


 8. วิธีการการสอบแข่งขัน 
    มหาวิทยาลัยนครพนม จะดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

รายละเอียดของแต่ละวิชา คะแนนเต็ม 
1. สอบข้อเขียน ประกอบด้วย 
1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 
     (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ความรู้ทั่วไป/ความรู้รอบตัว) 
1.2 วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
     (ความรู้ความสามารถเฉพาะในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์) 
2. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ 

 
100 

 
100 

 
100 

คะแนนรวม 300 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
ให้ผู ้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันฯ เข้าสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  และวิชาความรู้

ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50                               
จึงจะมีสิทธิ์ได้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ต้องได้คะแนนรวม            
ของทุกวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50   

 10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
 ให้ผู ้ที ่ผ่านการสอบแข่งขัน มารายงานตัวตามกำหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศ              

ผลการสอบแข่งขัน  
11. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน             

  11.1 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
  11.2 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่ทำการ

ทดสอบ 
      11.3 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่              

ของรัฐ ที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงเพื ่อแสดงตนในการเข้าสอบ                  
และต้องวางบัตรไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการสอบแข่งขัน หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบ    
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบแข่งขัน เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงจะอนุญาตให้เข้า
สอบแข่งขันได ้

11.4 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องไปถึงสถานที่สอบแข่งขัน ก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบแข่งขัน            
ตามสมควร ผู้ใดเข้าสอบไม่ทันเวลาลงมือทดสอบวิชาใด จะไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชานั้น แต่สำหรับการทดสอบ            
วิชาแรกของแต่ละวันผู ้ใดเข้าห้องทดสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว 15 นาทีจะไม่ได้รับอนุญาต                           
ให้ทดสอบวิชานั้น 

       



      11.5 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคำสั่ง หรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบ                          

ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการสอบแข่งขันโดยเคร่งครัด 

      11.6 ผู้เข้ารับการทดสอบแข่งขันในวิชาแรก จะอนุญาตให้ออกนอกห้องสอบได้หลังจากเวลา                 

ผ่านไปแล้วอย่างน้อย 30 นาที นับแต่เริ่มทำข้อสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน                   

และก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทดสอบ 

      11.7 หากผู้เข้ารับการทดสอบแข่งขันมีข้อสงสัย หรือที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อ

กรรมการกำกับห้องทดสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที ่เหมาะสม การแจ้งหรือ

ร้องเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 

      11.8 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบแข่งขันไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณา              

ผลการสอบแข่งขันวิชานั้น 

      11.9 ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะต้องใช้ในการ

สอบแข่งขันไปด้วยตนเอง และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด  

 12. ในการพิจารณาผลการสอบแข่งขัน ให้ขึ้นอยู่กับอำนาจ และดุลยพินิจของคณะกรรมการ
สอบแข่งขัน 

                                    ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 
  

 
                 (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี อุดร) 
                 รองอธิการบดี  รกัษาราชการแทน 
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักตามสัญญา 
แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักตามสัญญา  

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการ 

ยกเว้นราชการทหาร 
  (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข)  ลักษณะต้องห้าม 
 (1)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
 (2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ   

หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.   
 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น 
 (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7)  เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (9)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

 

 

 

 

 

 



 
               รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัคร 

แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา ครั้งที่ 3/2565 
 

ที ่ ตำแหน่ง/สังกัด อัตราค่าจ้าง จำนวน 
อัตรา 

คุณสมบัติ รหัส
ตำแหน่ง 

1 นักวิเทศสัมพันธ์ 
สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี 

15,000 
บาท/เดือน 

1 
อัตรา 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
ทุกสาขาวิชา 
2. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ได้เป็นอย่างดี 
3. หากมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด                 
ฟัง อ่าน เขียนในระดับดี สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษได้ หรือมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ          
อ่ื น ๆ  เช่น ภาษาเวียดนาม และจีน หรือเคยมี
ประสบการณ์ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

601 

 


