
 
 
 
 

    
 

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
--------------------------- 

 ด้วย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบ 
แข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา อัตรา
เงินเดือน 17,520 บาท ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ดังนี้ 
  1.1.1  มีสัญชาติไทย    
  1.1.2  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินพ้นตัว  
  1.1.3  ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

1.1.4  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
1.1.5 ไม่ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติ ฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิต ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
1.1.6 ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอ่ืนที่คณะกรรรมการก าหนด 

1.1.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
  1.1.8 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 
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1.1.9 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตร ใบแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองคุณวุฒิจาก
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนวันปิดรับสมัคร ส าหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า 
“ก าลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่รับพิจารณา  

1.1.10 เป็นผู้มีใจรักในการให้บริการ 
1.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หากส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุข-

ศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
1.2.2 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

1.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
1.2.4 มีทักษะในการประสานงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.2.5 มีบุคลิกภาพที่ดี กิริยาทางวาจาดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี และมี

ความกล้าแสดงออก 
1.2.6 มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ รวมทั้งมีจิตบริการ 
1.2.7 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างด ี 
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่ง 
1.3.1 ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ งบประมาณรายได้  

งบประมาณแผ่นดิน และประสานงานกับแหล่งทุนภายนอก 
1.3.2 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ และประสานงานในการยื่น

ข้อเสนอ และรวบรวมเก็บเป็นฐานข้อมูล 
1.3.3 ติดต่อประสานงานอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ 

หรือเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานจากภายนอกอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ 
1.3.4 สามารถประสานและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  

ท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

1.3.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและส่งหนังสือในความรับผิดชอบ ให้แก่หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

1.3.6 เสนอหนังสือที่รับเข้าที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบทั้งจากภายในและภายนอก  
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

1.3.7 จัดเก็บเอกสารทางวิชาการจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก  
1.3.8 ประชาสัมพันธ์ตารางการจัดรายการวิทยุ 
1.3.9 ร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกได้ 
1.3.10 งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  2.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร    

2.1  ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.health.nu.ac.th)   
 2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และ 

ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ทุกปริญญา 
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน จ านวน 1 รูป (ติดใบสมัคร) 
2.4 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน จ านวน ๑ ฉบับ 
2.5 กรณีชื่อ - สกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้น าใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล มาแสดง 
2.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส 

  2.7 ผู้สมัครเป็นชายจะต้องมีเอกสารทางทหาร เช่น หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43)   
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบบั 
  2.8 ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนอังกฤษ CEPT ระดับ A2 ขึ้นไป (ถ้ามี)  
จ านวน 1 ฉับบ 
  2.9 ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

การสอบ 
  (ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
  - ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ในการวิเคราะห์และสรุปผลงาน โดยการสรุปความ
หรือจับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
หรือแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

  (ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑75 คะแนน) 
  - ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน
คุณสมบัติ โดยวิธีสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ดังนี้ 
       (๑) วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ภาคปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)  
       (๒) วิชาคอมพิวเตอร์ (25 คะแนน) 
       (3) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) 

  (ค) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์   
  - โดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการท างาน ความรู้ ภาษาอังกฤษ และ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
  ทั้งนี้ วิธีการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับจ านวนของผู้เข้าสอบ และ
สถานที่ในการจัดสอบ โดยจะชี้แจงรายละเอียดในประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบให้ทราบต่อไป 
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4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ก าหนดวันยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ในวัน 

และเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ 
ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทร 0 5596 7444 
 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะด าเนินการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันฯ วัน เวลา
และสถานที่ในการสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.health.nu.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร และตรวจสอบ
คุณสมบัติ ในการรับสมัครสอบแข่งขัน ถือเป็นอันยุติ  
  
 6. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  อนึ่ง ผลการสอบแข่งขันจะสมบูรณ์และได้รับการจ้าง ก็ต่อเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร    

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่    19   ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน) 

        คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 


