
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เร่ือง  รับสมัครสอบ

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน

 1. ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง
ท้ายประกาศนี้ 
 2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ
2555 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสาขาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่ ก

รับรอง 

3. อัตราเงินเดือน 
วุฒิปริญญาตรี  

4. ค่าธรรมเนียมสมัคร
 สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครตําแหน่ง

ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 
 
 
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนนุวิชาการ) คร้ังที่ 4 
------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
สนับสนุนวิชาการ จํานวน  39  อัตรา  โดยมีรายละเอียด 

ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งและความรับผิดชอบของตําแหน่ง

คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสาขาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่ ก

  
  อัตราเงินเดือนละ  19,500  บาท 

ค่าธรรมเนียมสมัคร 
สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครตําแหน่งละ 300 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

และความรับผิดชอบของตําแหน่ง  ตามรายละเอียดแนบ

ละคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสาขาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่ ก.พ. 

บาท ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืน
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5. เงื่อนไขการสมัคร 

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งย่ืนและแสดงหลักฐานการสมัครตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด   

ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือย่ืนไม่ครบถ้วน  

จะถือว่าขาดคุณสมบัตใินการสมัคร และหากกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครจะถูกดําเนินคดี
ตามกฎหมาย 

(2) มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะยกเลิกการรับสมัครสอบตําแหน่งใดก็ได้ ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ
ได้รับค่าสมัครคืนแต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด 

(3) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม

ประกาศรับสมัคร  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งใดๆ  

(4) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบครั้งน้ี 

6. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ลําดับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ให้เป็นไปตามลําดับคะแนนมากน้อยของคะแนนรวม ในกรณี

ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ 
สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้ได้ลําดับสูงกว่าถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวให้เ ป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 1 ปี  
นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีหรือมีการสอบอย่างเดียวกันอีกและได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่ 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ขึ้นบัญชีไว้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ีให้เป็นอัน

ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้น้ันไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคือ 
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้ 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งที่

สอบได้ 
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(4) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่สอบได้แล้ว  ให้ยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้น้ันไว้ใน
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกบัญชใีนการสอบครั้งเดียวกัน 

 7. กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  2558 
 

 
 
       (รองศาสตราจารย์วิมล  ดําศรี) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศรีสุดา/พิมพ ์
..............หน.กจ./ตรวจ/ทาน 
......................ผอ.กองกลาง 
.......................รองฯบริหาร 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวิชาการ (ครั้งที่ 4) 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.  2558 
------------------------- 

1.  กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก   
วันท่ี เวลา  การดําเนินการ วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน 

20 เม.ย. - 1 พ.ค. 58 

(ในวันและเวลาราชการ) 

รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่

งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 1 
พฤษภาคม 2558  (ในวันและเวลาราชการ) 

เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาประกอบการยื่นใบ
สมัคร 

(1) สําเนาปริญญาบัตรและใบระเบียบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากผู้มีอํานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือ
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่
สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ 
ให้นํ าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สถานศึกษาออกให้โดยระบุ

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้ รับอนุมัติปริญญา  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนได้ 

  อย่างละ 1 ฉบับ 
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาสีดํา  

ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รูป 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  
อย่างละ 1 ฉบับ 

(4) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญสมรส  (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ 

วันที่ 7 พฤษภาคม  2558 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php 
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1.  กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก   
วันท่ี เวลา  การดําเนินการ วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 
เวลา 09.00 - 11.00 น.

(ห้องสอบจะประกาศวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 

สอบภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ก) 

(ก)  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ก 1) ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้
เหตุผล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
(ก 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 

 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ
ภาคความรู้ความสามารถ

เฉพาะตําแหน่ง 

ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php 

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 
เวลา 09.00 - 11.00 น. 
(ห้องสอบจะประกาศวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 

สอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง (ข) 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์ 

(ก) และ (ข) รวมกันต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php 

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

(ห้องสอบจะประกาศวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 

สอบสัมภาษณ์ (ค1) (ค 1) สอบสัมภาษณ์จากประวัติและประสบการณ์ บุคลิกภาพ  
ท่วงทีวาจา ความรู้ความสามารถ เจตคติต่อวิชาชีพ และแฟ้ม

สะสมผลงาน (Portfolio) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
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1.  กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก   
วันท่ี เวลา  การดําเนินการ วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

(ห้องสอบจะประกาศวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
(ค2) 

(ค 2) สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php 
(ค 1) + (ค 2) รวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น. 

 

รายงานตัวพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสุดหอม  สํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   8 สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

- ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน 
  เช่น งานธุรการ  งานบุคคล เป็นต้น 
- ศึกษา รวบรวม ข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการ

บริหารสํานักงานในด้านต่างๆ   
- ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ  เช่น โต้ตอบร่างหนังสือ  เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม   
ทํารายงานการประชุม  รายงานอื่นๆ  งานอื่นๆ เช่น 

- งานการเงินและระบบบัญชีสามมิติ (Acct3D)  
- งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   (e-GP) 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานซ่อมบํารุงและรักษาครุภัณฑ์ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

 
 

 
 

1.1 คณะครุศาสตร์    1 

1.2 คณะวิทยาการจัดการ  1 

1.3 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2 

1.4 สํานักงานอธิการบดี   
กองนโยบายและแผน 

1 

1.5 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

1.6 สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน   

2 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี     5 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  จัดทํารายงานเงิน
รายจ่ายตามงบประมาณของประจําเดือน  จัดเอกสารชุดเบิกผ่าน
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  จัดทําประมาณการรายได้รายจ่าย
ประจําปี พร้อมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  ดูแลการรับและ
จ่ายเงิน  ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ่ายเงิน ดําเนินการ

เกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
วิเคราะห์  ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1 

2.2 คณะวิทยาการจัดการ 1 

2.3 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1 

2.4 สํานักงานอธิการบดี  
กองพัฒนานักศึกษา 

1 

2.5 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

- จัดเตรียมและควบคุการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่อง
ฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย  
เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่อง

ฉายดําเนินไปโดยความเรียบร้อยและเกิดความเหมาะสม 
- จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจน

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้ดี  ประหยัดงบประมาณของหน่วยงานและดําเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 คณะวิทยาการจัดการ 1 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

- ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างยากมาก  โดยใช้
ความคิดริเริ่มบ้าง  มีคู่มือ แนวปฏิบัติหรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน
บางกรณี  ปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  และมีจิต
สาธารณะพร้อมปฏิบัติงานได้ทุกช่วงเวลาที่มีความจําเป็น  

- ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  

โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์การจัดระบบ
เครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง  วางแผนกํากับระเบียบวิธี
ปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  เขียนชุดคําสั่งที่

ยุ่งยาก ซับซ้อน และคู่มืออธิบายชุดคําสั่ง วิเคราะห์กําหนด
ลักษณะและออกแบบงานประยุกต์ด้านข่ายงานท้องถิ่น (Local 
Area Network หรือ LAN) ศึกษาค้นคว้า  ทดลอง  วิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์งานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  เผยแพร่ผลงาน
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษา 

แนะนํา ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

4.1 คณะวิทยาการจัดการ 1 

4.2 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.3 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (พัฒนาระบบสารสนเทศ) 

1       ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างยากมาก  โดยใช้
ความคิดริเริ่มบ้าง  มีคู่มือ แนวปฏิบัติหรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน
บางกรณี  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย และมีจิตสาธารณะ
พร้อมปฏิบัติงานไดใ้นทุกช่วงเวลาที่มีความจําเป็น 
     ปฏิบัติงาน  ศึกษา  ค้นคว้าทดลอง  พัฒนาชุดคําสั่งด้วยภาษา 

PHP หรือ ASP.NET วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ฝึกอบรมให้คําปรึกษาแนะนํา  ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจง

เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

5 นักวิชาการศึกษา 7 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

การบริหารจัดการ วางแผนและดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ  ประสานงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา การ
จัดการความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการบริการวิชาการ  รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานกิจกรรม และสรุปผลและเผยแพร่งานด้านบริการ
วิชาการ วางแผนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ   ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.1 คณะวิทยาการจัดการ 1 

5.2 สํานักงานอธิการบดี   

กองพัฒนานักศึกษา 

4 

5.3 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(บริการวิชาการ) 

1 

5.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ด้านการวิจัย) 

1  การบริหารจัดการ  การวางแผนและดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานวิจัย ประสานงานให้คําปรึกษา แนะนํา การจัดการ

ความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการวิจัย   รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านการวิจัย  ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม และสรุปผล
และเผยแพร่งานด้านการวิจัย วางแผนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ 

ถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัย  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6 นักวิทยาศาสตร์ 1 - สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีหรือใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัต ิงานด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห์ วิจัย 

ค้นคว้า  ตรวจสอบ ควบคุม พัฒนา การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ให้การศึกษาหรือฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  
ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาที่ เกี่ยวข้อง ตามที่ ได้รับ
มอบหมาย  ประสานงานให้คําปรึกษา แนะนํา การจัดการความรู้ 
เกี่ยวกับ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

 

7 นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

2 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

ให้บริการสารสนเทศ  บริการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหา
งาน และบริการ จัดทุนการ ศึกษา  ต่อนิสิตนัก ศึกษา  และ
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ผู้ปกครองนักศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอาชีพ
ต่างๆ เพื่อวางแผนการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วางแผน
พัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารงานในหอพักนักศึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนว

การศึกษา  สํารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนว
อาชีพต่างๆ ติดตามประเมินผลงานด้านแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

7.1 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 

7.2 สํานักงานอธิการบดี   
กองพัฒนานักศึกษา 

1 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

8 นิติกร 2 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ
อย่างที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่า
นี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จัดทํานิติกรรมสัญญา 
ตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย ดําเนินการเกี่ยวกับวินัย  การร้อง
ทุกข์ การอุทธรณ์ การดําเนินการทางคดี การดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

 สํานักงานอธิการบดี  

กองกลาง 

2 

9 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

6 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา
เสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย 

- จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงาน 

- การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร  การจัดหาและ

จัดสรรทรัพยากร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการ 

- การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

9.1 สํานักงานอธิการบดี   

กองนโยบายและแผน 

5 

9.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

10 นักเอกสารสนเทศ 3 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

- จัดทําและดูแลเว็บไซต์ของห้องสมุด 
- งานทรัพยากรสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดดิจิทัล 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

10.1 สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ดูแลเว็บไซต์ห้องสมุด) 

1 

10.2 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2 - จัดเตรียมและจัดชั้นหนังสือ 
- ซ่อมและเขียนสันหนังสือ 
- ดูแลความเรียบร้อยของห้องสมุด 

- ให้คําแนะนําและบริการผูใ้ช้ห้องสมุด 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด แนะนํา ให้

ความรู้ผูใ้ช้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น 
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

11 บรรณารักษ์ 1 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

- วิเคราะห์และทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
- พัฒนา หรือจัดหา ทรัพยากรสารสนเทศ 
- ให้บริการสารสนเทศแก่ผูใ้ช้ 
- งานเทคนิคอื่นๆทางด้านห้องสมุด 

- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1 



ติดรูปถ่าย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
วันท่ี..........เดือน.......................................พ.ศ.2558 

สมัครสอบตําแหน่ง................................................................สังกัด................................................................................. 
วุฒิท่ีใช้สมัคร.............................................................................  วุฒิย่อ...............................เกรดเฉลี่ย.......................... 
ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย).............................................................ภาษาอังกฤษ)......................................................... 
วัน เดือน ปีเกิด  .......................................................อายุ…….…ปี (นับถึงวันสมัคร) สัญชาติ...............เชื้อชาติ…....……... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้…………………………..........................…………………….…...……………………………………........ 
โทรศัพท์.....................................................……..E-mail address……….............................................………………………… 
ชื่อสามี / ภรรยา……………………….…………………..................................……..…..................................................................  
ชื่อบิดา..………..……….............................................................ชื่อมารดา........................................................................... 
ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป)   
       คุณวุฒิการศึกษา          สถานศึกษา           ปีท่ีสําเร็จ 
...........................................................    ..............................................................  .................. 
...........................................................    ..............................................................  .................. 
...........................................................    .............................................................  .................. 
ประวัติการทํางาน 
               ตําแหน่ง               ชื่อหน่วยงาน /ระดับ/เงินเดือน                        พ.ศ. 
............................................................  ........................................................................... .................. 
...........................................................  ........................................................................... ..................
  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัคร ตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบและข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าข้าพเจ้า
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 
     
      ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร 
            (...................................................................) 
 

บันทึกเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(     ) มีสําเนาใบปริญญาบัตรวุฒิท่ีใช้สมัคร      หรือ 
(     ) มีหนังสือรับรองปริญญาบัตรวุฒิท่ีใช้สมัคร  
(     ) มีสําเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนวุฒิท่ีใช้สมัคร 

หลักฐานแสดงบุคคล 
(     )   มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(     )   มีสําเนาทะเบียนบ้าน 
(     )   มีสําเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  
(     )   หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) …………………… 

(     )   ชําระค่าสมัครแล้ว 
               ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 (................................................................) 
 
 

ลําดับท่ีใบสมัคร……………………..……….. 
เลขประจําตัวสอบ…………………..…….. 
(ดูในประกาศรายช่ือผู้มสีิทธิสอบ) 


