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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
------------------------ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จานวน 11 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
ผู้ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา ประกาศ ณ วันที่ 3
ตุลาคม พ.ศ.2560 ท้ายประกาศนี้
3. อัตราเงินเดือน ระยะเวลาจ้าง
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
สัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
และข้อบังคับที่จะมีใช้ต่อไปในอนาคต
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
สัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาการจ้างเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
และข้อบังคับที่จะมีใช้ต่อไปในอนาคต
4. ค่าธรรมเนียมสมัคร
สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครตาแหน่งละ 500 บาท ค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืนให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. เงื่อนไขการสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานการสมัครตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
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ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือ
ว่าขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
(2) มหาวิทยาลั ยมีสิ ทธิที่ จะยกเลิ กการรับสมัครสอบสาขาใดก็ได้ ซึ่งผู้ ส มัครมีสิ ทธิได้รับ
ค่าสมัครคืนแต่ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใด
(3) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ
รับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด ๆ
(4) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบครั้งนี้
6. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นไปตามลาดับคะแนนมากน้อยของคะแนนรวม
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
หรือสาระนิพนธ์และสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคการนาเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์และสอบปฏิบัติการสอนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ ได้ลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งเท่ากันให้ผู้สอบที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้ ผ่านการสอบคัดเลื อกดังกล่ าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชีหรือมีการสอบอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่
ผู้ผ่ านการสอบคัดเลื อกและได้ขึ้นบัญชีไว้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกคือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
(2) ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อ รั บ การบรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ ผ่าน
การคัดเลือก
(4) ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
7. กาหนดการและเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศรีสดุ า/ร่าง/พิมพ์
..................ผศ.ดร.วิชิต/ตรวจ/ทาน
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
1. กาหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก
วันที่ เวลา
การดาเนินการ
วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน
วันที่ 10 – 19 ตุลาคม 2561
รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งาน
(ในวันและเวลาราชการ)
นิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 – 19 ตุ ล าคม 2561
(ในวันและเวลาราชการ) สอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบคัดเลือกโทร
075 - 809812
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามาประกอบการยื่นใบสมัคร
(1) สาเนาปริ ญ ญาบัต รและใบระเบีย บแสดงผลการเรี ย น
(Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มี
อานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่
ได้รับอนุมัติปริญญาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่น
แทนได้
(2) ผลการสอบภาษาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา ประกาศ ณ
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560ท้ายประกาศนี้
(3) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวก และไม่ ใ ส่ แ ว่ น ตาสี ด า
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(4) สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญสมรส (เฉพาะผู้สมัคร
เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ที่ http://www.nstru.ac.th/
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
สอบภาคความรู้
ประเมินความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียนตามศาสตร์
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ความสามารถเฉพาะ
ที่เปิดสอบคัดเลือก เพื่อจะประเมินการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
(ห้องสอบจะประกาศวัน
ตาแหน่ง
และการสรุป
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบ)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
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1. กาหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก
วันที่ เวลา
การดาเนินการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ภาคนาเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์
และปฏิบัติการสอน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบภาคนาเสนอผลงาน
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์
(ห้องสอบจะประกาศวันประกาศ
และปฏิบัติการสอน
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

วันที่ 7 ธันวาคม 2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
(ห้องสอบจะประกาศวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 - 09.30 น.

วิธีการ/เกณฑ์การตัดสิน
ที่ http://www.nstru.ac.th/

ประเมินความรู้ความสามารถ ดังนี้
(1) นาเสนอผลงานวิท ยานิพ นธ์ ฯ ประเมิน ความสามารถในการ
สื่อสารในสาระสาคัญของวิทยานิพนธ์ หรือสาระนิพนธ์
(2) สอบปฏิ บั ติ ก ารสอนประเมิ น จากการวางแผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน การประเมินการสอน และผู้เข้าสอบต้อง
แสดงให้เห็ นถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word หรือ Excel
หรือ PowerPoint
คณะกรรมการประเมิ นประกอบด้ ว ย กรรมการจ านวน 3 - 5 คน
โดยต้ อ งมี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มประเมิ น ด้ ว ย ใช้ แ บบประเมิ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ที่ http://www.nstru.ac.th/
สัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
คะแนนเต็ม 50 คะแนน จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 65
ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
รายงานตัวพร้อมปฏิบัติ
หน้าที่

ที่ http://www.nstru.ac.th/
ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
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2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คณะครุศาสตร์ (ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) จานวน 5 อัตรา
คณิตศาสตร์
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
- โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
- โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ภาษาไทย
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อบ.ด.) อักษรศาสตมหาบัณฑิต (อบ.ม.)
- โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อบ.ด.) อักษรศาสตมหาบัณฑิต (อบ.ม.)
- โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ประถมศึกษา
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท
สาขาวิชาประถมศึกษา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 2 อัตรา
การท่องเที่ยว
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หรือ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จานวนอัตรา
1

1

1

1

1
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2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 2 อัตรา
การจัดการอุตสาหกรรม
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
บริการ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีประสบการณ์สอนในระกับสาขาการ
จัดการประชุมนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) อย่าง
น้อย 1 ปีการศึกษา มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รฯ พ.ศ.
2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 อัตรา
การเกษตรและ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีชีวภาพ
ส าเร็ จ การศึ ก ษาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพื ช ไร่ หรื อ พื ช สวน หรื อ
เกษตรศาสตร์ หรือพืชศาสตร์
- สามารถสอน วิจัย และบริการวิชาการ ด้านการผลิตพืชไร่ หรือพืชสวนด้าน
ดินและปุ๋ยรวมทั้งด้านการจัดการศัตรูพืช
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจภาคใต้จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
- สามารถควบคุมดูแลศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรได้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 1 อัตรา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ - สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
อุตสาหกรรมดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลมีเดีย การออกแบบสื่อดิจิทัลมีเดีย
การออกแบบสื่อมีเดีย สื่อกราฟิก สื่อดิจิทัล ดิจิทัลอาร์ตส์ แอนิเมชัน
คุณวุฒิอื่นๆ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับดิจิทัลและแอนิเมชัน
(ยกเว้นทางด้านคอมพิวเตอร์)

จานวนอัตรา
2

1

1

