
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  
สัญญาปฏิบัติงานแรกมีกําหนดระยะเวลา 

4. ค่าธรรมเนียมสมัคร
 สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครตําแหน่ง

ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  
 
 
 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช
สอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(สายสนับสนนุวิชาการ)  
------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
สนับสนุนวิชาการ จํานวน  17  อัตรา  โดยมีรายละเอียด 

ตําแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งและความรับผิดชอบของตําแหน่ง

คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรใีนสาขาตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ที่ ก

 ระยะเวลาจ้าง  
  อัตราเงินเดือนละ  19,500  บาท 

สัญญาปฏิบัติงานแรกมีกําหนดระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ 

ค่าธรรมเนียมสมัคร 
องเสียค่าธรรมเนียมสมัครตําแหน่งละ 300 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

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  6 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 
 

 
 
       (รองศาสตราจารย์วิมล  ดําศรี) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  รับสมัครสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจุบุคคลเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั สายสนบัสนุนวิชาการ  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 
------------------------- 

1.  กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก   
วันท่ี เวลา  การดําเนินการ วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน 

18 - 27 พ.ย. 58 

(ในวันและเวลาราชการ) 
 

รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่งาน

นิติการและการเจ้าหน้าที่  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันที่  18 - 27 
พฤศจิกายน 2558  (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเกี่ยวกับ
การสมัครสอบคัดเลือก โทร 075-809812 

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 
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1.  กําหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก   
วันท่ี เวลา  การดําเนินการ วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน 

วันที่ 4 ธันวาคม  2558 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php 

วันที่ 16 ธันวาคม 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 23 ธันวาคม 2558 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตําแหน่ง 

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

วันที่ 8 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 - 11.00 น. 
(ห้องสอบจะประกาศวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 

สอบภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน่ง (ข) 

(ข) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  
ทดสอบความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตําแหน่งที่กําหนดไว้ใน ข้อ 2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  
วันที่ 14 มกราคม 2559 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ

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

วันที่ 20 มกราคม 2559 
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 26 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

(ห้องสอบจะประกาศวัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 

สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
(ค2) 

(ค 2) สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

วันที่ 28 มกราคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือก ที่ http://www.nstru.ac.th/nstru2011/default.php 
(ค 1) + (ค 2) รวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น. 

 

รายงานตัวพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่ 

ณ ห้องประชุมสุดหอม  สํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชี     6 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

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

เกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
วิเคราะห์  ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น 
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.1 คณะวิทยาการจัดการ 1 

1.2 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1 

1.3 สํานักงานอธิการบดี  
กองพัฒนานักศึกษา 

1 

1.4 สํานักงานอธิการบดี  
กองกลาง 

3 

2 นักวิชาการศึกษา 4 สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทุกสาขา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ วางแผนและดําเนินการ

ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบริการวิชาการ  ประสานงาน  
ให้คําปรึกษา แนะนํา การจัดการความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการ
บริการวิชาการ  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

กิจกรรม และสรุปผลและเผยแพร่งานด้านบริการวิชาการ วาง
แผนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริการ
วิชาการ   ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 สํานักงานอธิการบดี   
กองพัฒนานักศึกษา 

4 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3 นักวิชาการพัสดุ 3 สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทุกสาขา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะห์จัดทําคุณลักษณะพัสดุ ระเบียบต่างๆ

เกี่ยวกับการจัดหาการพัสดุ ทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน ซ่อมแซม
และดูแลรักษาพัสดุ วิธีการงบประมาณ วิธีการปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง การจัดหาด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์  ความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพพัสดุ - ครุภัณฑ์ การจัดทํา
ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และระบบสารสนเทศการพัสดุ  

 สํานักงานอธิการบดี   

กองกลาง 

3 

4 บุคลากร  2 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทําหลักเกณฑ์ในด้านการบรรจุและแต่งตั้ง 
การพัฒนาสมรรถนะบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัด
สวัสดิการการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การพิจารณาการ
ดําเนินการทางวินัย ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

 สํานักงานอธิการบดี   
กองกลาง 

2 

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกสาขา 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการงานทั่วไปในสํานัก เช่น งานธุรการ งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน ศึกษารวบรวมข้อมูล 
สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ
งานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  

ทํารายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ  
 

 สํานักงานอธิการบดี   

กองกลาง 

1 
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2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ที่ ตําแหน่ง/สังกัด จํานวนอัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่ง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํา
กว่านี้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

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

PHP หรือ ASP.NET วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ฝึกอบรมให้คําปรึกษาแนะนํา  ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจง

เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1 



ติดรูปถ่าย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

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

สมัครสอบตําแหน่ง 
� นักวิชาการเงินและบัญชี   ลงช่ือ...................ผู้สมัคร � นักวิชาการศึกษา           ลงช่ือ.................ผู้สมัคร 
� นักวิชาพัสดุ                 ลงช่ือ...................ผู้สมัคร � บุคลากร                     ลงช่ือ.................ผู้สมัคร 
� เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ลงช่ือ..................ผู้สมัคร � นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ลงช่ือ.................ผู้สมัคร 
วุฒิที่ใช้สมัคร..........................................................................  วุฒิย่อ...............................เกรดเฉล่ีย.......................... 
ชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย)........................................................(ภาษาอังกฤษ)........................................................ 
วัน เดือน ปีเกิด  ..................................................อายุ…….…ปี (นับถึงวันสมัคร) สัญชาติ...............เช้ือชาติ…....……... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้…………………………..............................……………….…...……………………………………...... 
โทรศัพท์...................................................……..E-mail address………..............................................……………………… 
ประวัติการศึกษา (เรียงลําดับจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป)   
       คุณวุฒิการศึกษา          สถานศึกษา          ปีที่สําเร็จ 
........................................................    ........................................................... .................. 
...........................................................    .......................................................... .................. 
ประวัติการทํางาน 
               ตําแหน่ง               ช่ือหน่วยงาน /ระดับ/เงินเดือน               พ.ศ. 
............................................................  ........................................................... .................. 
...........................................................  ........................................................... ..................  
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบและข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี 
        ลงช่ือ......................................................................ผู้สมัคร 
            (...................................................................) 

บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(     ) มีสําเนาใบปริญญาบัตรวุฒิท่ีใช้สมคัร      หรือ 
(     ) มีหนังสือรับรองปริญญาบัตรวุฒิทีใ่ช้สมัคร  
(     ) มีสําเนาทะเบียนแสดงผลการเรยีนวุฒิท่ีใช้สมัคร 

หลักฐานแสดงบุคคล 
(     )   มีสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 
(     )   มีสําเนาทะเบียนบา้น 
(     )   มีสําเนาการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  (ถ้ามี)  
(     )   หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) …………………… 

 
               ลงช่ือ.......................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 (................................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่งานการเงิน 

(     )   ชําระค่าสมัครแล้ว 300 บาท  ใบเสร็จเล่มท่ี............................เลขท่ี............................ 
               ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน 

ลําดับที่ใบสมัคร……………………..……….. 
เลขประจําตัวสอบ…………………..…….. 
(ดูในประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ) 


