
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

............................................................. 

  ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘  กุมภาพันธ ๒๕๕๔ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕  
และฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการท่ัวไป จํานวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ช่ือตําแหนง ช่ือกลุมงาน และรายละเอียดการจาง 
   ๑.๑  ตําแหนงท่ีรับสมัคร  
    ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป  ๔  อัตรา 
    ตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรม  ๑  อัตรา    
   ๑.๒  ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันทําสัญญาจาง จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
   ๑.๓  สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

  ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
       ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

    ๑)  มีสัญชาติไทย 
    ๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
    ๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
    ๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบการรับราชการพลเรือน 
    ๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    ๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเปนผูพนโทษ
มาแลวเกินหาป การจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาปตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการตองกําหนดใหบุคคล 
ผูนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีนารังเกียจของสังคมตามแบบท่ี
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

   ๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 หมายเหตุ  ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  



๒ 

  สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจเขารับการเลือกสรรเพ่ือจางเปน
พนักงานราชการท่ัวไป ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
        ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
   ในการรับสมัครเลือกสรรครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถประสงคจะรับสมัครจาก
บุคคลท่ัวไปเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงคือจะตองเปนผูท่ีไดรับวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ในสาขาท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

 ๓.  การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัคร สามารถรับใบสมัครไดท่ีกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบด ี  

ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ หรือสามารถดาวนโหลดประกาศรับสมัครและแบบฟอรมใบสมัครไดทางเว็บไซตกอง
บริหารงานบุคคล https://personnel.uru.ac.th และยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีกองบริหารงานบุคคล  ตั้งแตวันท่ี  
๖  –  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)  

  ๓.๒  หลักฐานท่ีตองใชย่ืนพรอมใบสมัคร  
      ๑) แบบใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบรูณ  (จํานวน ๑ ฉบับ)   
       ๒) สําเนาใบปริญญาบัตรและใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ท่ีแสดงวันสําเร็จ
การศึกษา ภายในวันสุดทายของการรับสมัคร  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  (จํานวน ๑ ชุด) 
          ๓) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก แตงชุดสุภาพ ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถาย
ไวไมเกิน ๖ เดือน  นับถึงวันปดรับสมัคร  (จํานวน ๑ รูป)   
               ๔) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชน (จํานวน ๑ ชุด) 
          ๕) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถามี) (จํานวน ๑ ฉบับ) 
             ๖) ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ท่ีออกไมเกิน ๑ เดือน (จํานวน ๑ ฉบับ) 
      ๗) สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (สด. ๘ หรือ สด.๔๓ เปนตน)
หรือไดรับการยกเวน (จํานวน ๑ ฉบับ) เฉพาะผูสมัครเพศชาย 
  (ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงช่ือ กํากับไว
ทุกหนาของสําเนาเอกสาร) 
   ผูสมัครเลือกสรรสามารถสมัครไดคนละ ๑ ตําแหนง 

  หากผูสมัครรายใดพยายามปกปดหรือแจงความอันเปนเท็จเพ่ือประโยชนแหงตน
จนกระท่ังเจาหนาท่ีตรวจสอบไมพบขณะนั้นหากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตรวจสอบพบในภายหลังจะไมไดรับ
การพิจารณาจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

  ๓.๓  คาธรรมเนียมในการสอบ 
  ผูสมัครสอบตองชําระคาธรรมเนียมในการสอบตําแหนงละ ๑๐๐ บาท  
  เม่ือสมัครแลวคาธรรมเนียมในการสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 
 

 ๔.  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ๔.๑ ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนวาเปน  

ผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามประกาศรับสมัครจริง พรอมกับจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผล
ใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครอันมี
ผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการเลือกสรรตามประกาศดังกลาวรวมท้ังการยื่นหลักฐานในการสมัครครั้งนั้นๆ      
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๓ 

จะถือเปนโมฆะ ท้ังนี้ ผูสมัครตองติดตามประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถดวยตนเอง มหาวิทยาลัย
จะไมคืนคาธรรมเนียมการสอบไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  ๔.๒ ผูสมัครเขารับการเลือกสรรตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเก็บรวบรวม
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจําเปนเพ่ือใชสําหรับการสมัครเขารับการเลือกสรรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถจะรักษาขอมูลไวเปนความลับไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บรวบรวมไว เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากทาน และจะทําลายขอมูลดังกลาวทันทีเม่ือหมดความจําเปน 

 

 ๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๑  
  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  

ณ  บอรดป ระชาสั ม พั น ธบ ริ เวณ  ชั้ น  ๑  อาคารภู มิ ราชภั ฏ  และทางเว็บ ไซต กองบ ริห ารงานบุ คคล 
https://personnel.uru.ac.th  

 

  ๖.  วัน เวลา หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินดังนี้ 

 

   ๖.๑ (การประเมินครั้งท่ี ๑) รายละเอียดดังนี ้
 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

(ภาคเชา) 
 

๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (สอบทุกตําแหนง) (๑๐๐) 
 
 

สอบขอเขียน
แบบปรนัย 

 ๑. ภาษาไทย 
 ๒. ภาษาอังกฤษ 
 ๓. คณิตศาสตร 
 ๔. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
 ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖. จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ 

   ๗. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 ๘. ความรูท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานราชการ 
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๔ 

วัน เวลา หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

(ภาคบาย) 
 

๒. ภาควิชาเฉพาะตําแหนง  
 

(๑๐๐) 

 
 

สอบขอเขียน
แบบปรนัยและ
หรือแบบอัตนัย 

ตําแหนงท่ี ๑ 
ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
สังกัด กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบด ี
๑. ความรูความสามารถในการบริหารงานและจัด
ระบบงาน 
๒. ความรูความสามารถดานการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร และสามารถนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศโดยใชโปรแกรมประยุกตท่ีเก่ียวของ
ได เชน Canva 
๓. ความสามารถในการบริหารจัดการงานองคกรไดดี 
เชน การรางโตตอบหนังสือ จัดพิมพหนังสือราชการ 
ประกาศ คําสั่ง และการจัดประชุม 
๔. ความรูสามารถดานการจัดโครงการกิจกรรม 
นักศึกษา และการวางแผนงานโครงการ 

ตําแหนงท่ี ๒ 
ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
(งานจริยธรรมงานวิจัยมนุษย)  สังกัด สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
๑. ความรูความสามารถในงานจริยธรรมงานวิจัยใน
มนุษย และความเขาใจในการจัดทํา Standard 
Operating Procedure (SOPs) งานจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย 
๒. ความรูความสามารถในการ ประสานงานกับ
ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอก การเชิญประชุม
คณะกรรมการตางๆ  
๓. ความรูความสามารถท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข
ศาสตร วิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(๑๐๐) สอบขอเขียน
แบบปรนัยและ
หรือแบบอัตนัย 

ตําแหนงท่ี ๓ 
ตําแหนง นกัจัดการงานท่ัวไป  
(งานวิจัยและบริการเชิงพ้ืนท่ี)   สังกัด สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
๑. ความรูความสามารถในการออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
๒. ความรูความสามารถ ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ
ท้ังภายใน และภายนอกในการเชิญประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดตางๆ  
๓. ความรูในการจัดทํางานทรัพยสินทางปญญา 

(๑๐๐) สอบขอเขียน
แบบปรนัยและ
หรือแบบอัตนัย 

 
 



๕ 
 

วัน เวลา หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

(ภาคบาย) 
 

ตําแหนงท่ี ๔                                      
ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป                      
สังกัด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินเปนอยางดี 
สามารถสื่อสารใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
องคกรมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินได 
๒. ความรูทางดานพืช อนุกรมวิธาน ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร ความรูเบื้องตนดานสัตวและชีวภาพอ่ืนๆ 
๓. ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมพ้ืนฐานตาง ๆ  (MS Office, Photoshop) 
และการใชงานโสตทัศนูปกรณ และมีความรูดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถออกแบบและผลิตสื่อการ
เรียนรูในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย 
๔. ความรูความสามารถการเขียนแผนการดําเนินงาน
ของหนวยงานตามแบบแผนของ อพ.สธ. 
๕. ความรูความสามารถจัดประชุม อบรม นิทรรศการ 
และเปนผูชวยวิทยากรได 

(๑๐๐) สอบขอเขียน
แบบปรนัยและ
หรือแบบอัตนัย 

ตําแหนงท่ี ๕ 
ตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรม  
สังกัด กองศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดี 
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑ การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปกรรมและงานวิจัยดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
๒. ความรูความสามารถในการจัดการฐานขอมูลองค
ความรู กิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรม 

(๑๐๐) สอบขอเขียน
แบบปรนัยและ
หรือแบบอัตนัย 

 
 
  ผูสมัครตองเขารับการประเมินดวยวิธีการประเมินตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กําหนดใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๑ (ภาควิชาความรูท่ัวไปและวิชาเฉพาะ
ตําแหนง) กอน และเม่ือผานการประเมินครั้งท่ี ๑ แลวจึงมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๒ (ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง) โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๒ ณ บอรดประชาสัมพันธบริเวณ ชั้น ๑ อาคาร 
ภูมิราชภัฏ และทางเว็บไซตกองบริหารงานบุคคล https://personnel.uru.ac.th ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ 
๒๕๖๖ 
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๖ 

   ๖.๒ (การประเมินครั้งท่ี ๒) รายละเอียดดังนี้  
   

วัน เวลา หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๒ 

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

(ภาคเชา) 
 

๑. ภาควิชาความเหมาะสมกับตําแหนง 
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  Microsoft Office และ
การใชงาน internet (สอบทุกตําแหนง) 

(๕๐) 
 
 

สอบปฏิบัติ 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 

(ภาคบาย) 
 

๒. สอบสัมภาษณ 
๑. ความรูความเขาใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานใน
ตําแหนงท่ีสมัครสอบ 
๒. คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมหรือจําเปนกับงานท่ี 
จะปฏิบัติ เชน มนุษยสัมพันธ การประสานงาน  
การคิดวิเคราะห ความคิดริเริ่มสรางสรรค การสื่อสาร
โดยการพูด 

(๕๐) สัมภาษณ 

 

** สําหรับสถานท่ีจะแจงใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ** 
 

 ๗.  เกณฑการตัดสิน 
   ผูท่ีจะถือวาผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนการประเมินแตละวิชาในอัตรา 

รอยละ ๕๐ การประเมินครั้งท่ี ๑ (ภาควิชาความรูท่ัวไปและวิชาเฉพาะตําแหนง) และการประเมินครั้งท่ี ๒ (ภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง) และคะแนนรวมทุกภาควิชาตองไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ข้ึนไป โดยจะเรียงลําดับตาม
คะแนนรวมของทุกภาคจากมากไปหานอย  

  ในกรณีท่ีไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนน (ภาควิชาความรูท่ัวไปและวิชาเฉพาะ
ตําแหนง) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนยังเทากันใหผูท่ีไดคะแนนวิชาเฉพาะตําแหนงมากกวาอยูใน
ลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนยังเทากันอีก ใหผูท่ีอยูในลําดับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูท่ีอยูในลําดับท่ีดีกวา 

 

 ๘.  การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะประกาศผลการเลือกสรร ณ บอรดประชาสัมพันธบริเวณ 

ชั้น  ๑  อาคารภูมิร าชภัฏ  และทางเว็บ ไซดกองบริหารงานบุคคล https://personnel.uru.ac.th 
ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 ๘.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะพิจารณาบรรจุผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
สูงสุดไปหาคะแนนต่ําสุดตามลําดับ หากมีผูผานการเลือกสรรเกินจํานวนอัตราท่ีตองการบรรจุตามประกาศรับสมัคร
จะข้ึนบญัชีไวเปนเวลา ๒ ป หรือจนกวาจะมีการประกาศครั้งใหม บัญชีเกาจึงใหยกเลิกนับตั้งแตวันประกาศรับสมัคร
ครั้งใหมแลวแตกรณี 

 ๘.๒ ผูผานการเลือกสรรจะถูกยกเลิกบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
       -  ผูนั้นไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานไปแลว 
       -  ผูนั้นไดขอสละสิทธิการเขาปฏิบัติงาน 
       -  ผูนั้นไมมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งตามกําหนดเวลา 
       -  ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาท่ีไดตามกําหนดวันและเวลาปฏิบัติงาน 
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๗ 

 
 

 ๙.  การรายงานตัวและการบรรจุแตงตั้งผูท่ีเลือกสรรได 
  กําหนดรายงานตัวยืนยันตัวตนและทําสัญญาจางผูท่ีเลือกสรรไดเพ่ือบรรจุผูท่ีไดรับการ

เลือกสรร ในวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๖  ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
จะบรรจุแตงตั้งและเริ่มทดลองปฏิบตัิงานตั้งแต วันท่ี ๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ เปนตนไป 
 

  ๑๐.  กรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศรับสมัครนี้  ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรร มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และมติของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสดุ 

   

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 

                                                                                      
                                                                                    

   (รองศาสตราจารย ดร.สุภาวณีิ  สัตยาภรณ) 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
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๘ 

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

.................................................................... 
ตําแหนงท่ี ๑  นักจัดการงานท่ัวไป  สังกัด   กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

ช่ือกลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป 
จํานวน   ๑  อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาทตอเดือน 
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
 เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
๑. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน (Microsoft Office) และการใชงาน 

internet เปนอยางดี 
 ๒. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 

      ๓. มีความรูความสามารถดานการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร และสามารถนําเสนอ 
ขอมูลสารสนเทศโดยใชโปรแกรมประยุกตท่ีเก่ียวของได เชน Canva  

      ๔. มีความสามารถในการบริหารจัดการงานองคกรไดดี เชน การรางโตตอบหนังสือ จัดพิมพหนังสือ
ราชการ ประกาศ คําสั่ง และการจัดประชุม 

      ๕. มีความรูสามารถดานการจัดโครงการกิจกรรมนักศึกษา และการวางแผนงานโครงการ 
      ๖. หากมีผลงานหรือประสบการดานงานกิจการนักศึกษา ไมนอยกวา ๓ ป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
      ๗. มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถทํางานนอกเวลาราชการได 
      ๘. มีความสามารถติดตอประสานงานกับบุคคลในระดับตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
      ๙. มีใจรักงานบริการ มีความทุมเทในการทํางาน 

ลักษณะงานปฏิบัติ 
 ดานการปฏิบัติการ 

๑. จัดเก็บ และรักษาขอมูลเอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ ของ
หนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหมีขอมูลท่ีสะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทาง
ราชการ 

๒. จัดทําฐานขอมูลสถิติผูรับบริการของหนวยงาน 
๓. ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดโครงการ ติดตามประเมิลผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาและ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน  
๔. ดําเนินการศึกษาพิจารณาวิเคราะห หลักเกณฑรายละเอียด พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหคําแนะนําการ

ทํากิจกรรมโครงการตาง ๆ ของนักศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดท่ีวางไว 
๕. ศึกษา วิเคราะห และเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการบริหารจัดการโครงการ  

ชี้แจงรายเอียดขอแทจริงและแกปญหาตางๆ เก่ียวกับการบริหารจัดโครงการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

๖. ออกแบบ จัดทําสื่อสิ่งพิมพสําหรับโครงการ กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน เชน โปสเตอร ไวนิล  
แบนเนอร แผนพับ  



๙ 

๗. เขียนขาวการจัดโครงการ กิจกรรมตางๆของหนวยงาน และเผยแพรไปยังสื่อโซเชียลและเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธหนังสือ ขาว กิจกรรม จากหนวยงานภายนอกไปยังหนวยงาน
ตางๆภายในมหาวิทยาลัย ท้ังทางรูปแบบการเวียนแจงเอกสาร และชองทางอ่ืนๆ 

๘. ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชนใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี ระดับ
รองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาใชบริการตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสมฤทธิ์ท่ีกําหนดและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
๑. ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
       ๒. ชี้แจงและใหรายเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 
ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม

รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนจัดเก็บขอมูลเบื้องตนและใหบริการขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนสอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๐ 

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

.................................................................... 
ตําแหนงท่ี ๒  นักจัดการงานท่ัวไป (งานจริยธรรมงานวิจัยมนุษย)  สังกัด  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
 ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป 
 จํานวน   ๑  อัตรา 
 อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
 ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา   

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
๑. มีความรูความสามารถในงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย มีประสบการณ และความเขาใจในการจัดทํา 

Standard Operating Procedure (SOPs) งานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย 
๒. มีบุคลิกภาพท่ีดี ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอกในการเชิญประชุมคณะกรรมการ/

อนุกรรมการชุดตางๆ  
๓. สามารถปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการไดในบางกรณีท่ีมีความจําเปน เรงดวน 
๔. มีความละเอียดรอบครอบในการจัดทําเอกสารงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย  
๕. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ตั้งแตบุคลากรภายในหนวยงาน ตลอดจนนักวิจัย และเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ  
๖. มีความรูความสามารถท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร หรือวิทยาศาสตรสุขภาพ 
๗. มีความรูและมีประสบการณในการพัฒนา SOP งานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย 
๘. หากสําเร็จการศึกษาสาขาทางดาน สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร

สุขภาพจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ดานการปฏิบัติการ 

การพัฒนาระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัย ในประเด็นจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย 
ซ่ึงมีความจําเปนในทางการดําเนินงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชมนุษยเปนกลุมทดลอง ท้ังในดานการสาธารณสุข 
การศึกษา การวิจัยมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือการยื่นตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีนาเชื่อถือ และการยื่นขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ดานการวางแผน 
 บริหารจัดการงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย ตั้งแตกระบวนการยื่นขอหมายเลขจริยธรรม ตลอดจน
ตรวจสอบติดตาม ประเมินการดําเนินงานตามขอบเขตท่ียื่นขอ การรับรางรายงานเสนอตอคณะกรรมการ และการ
ปดเลมโครงการ ตาม Standard Operating Procedure (SOPs) งานจริยธรรมงานวิจยัในมนุษย 

ดานการประสานงาน 
 การสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการวิจัยพันธกิจสัมพันธแบบองครวมและการสรางเครือขายวิจัยทุกภาค
สวนและทุกระดับในรูปแบบหุนสวน ความรวมมือ (Collaborative Partnership) โดยการเขารวมการฝกอบรม และ
การจัดทําคูมือในการพัฒนางานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยรวมกับเครือขายวิจัยภาคเหนือ โดยมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนแมขาย  



๑๑ 

ดานการบริการ  
 ๑. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย และบุคลากรวิจัย นักศึกษา ในการจัด
กิจกรรมอบรมใหความรู และความเขาใจในการยื่นขอจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยปละ ๒ ครั้ง เพ่ือใหมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณการประเมินโครงการของคณะกรรมการ และเพ่ือใหผูผานการอบรมมีคุณสมบัติในการยื่น
ขอจริยธรรมงานวจิัยในมนษุยได 

๒. สนับสนุนนักวิจัย ในการเขียนขอเสนอโครงการ เพ่ือรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย เขียนตามรูปแบบขอกําหนดของแหลงทุนวิจัย เพ่ือ
เสนอผูใหทุน พิจารณาเห็นความสําคัญและประโยชนของโจทยปญหา และเชื่อวาวิธีการดําเนินการท่ีเสนอนั้นจะ
สามารถแกปญหานั้นไดชัดเจนโดยมีความเปนธรรมและความปลอดภัยของอาสาสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

.................................................................... 
ตําแหนงท่ี ๓  นักจัดการงานท่ัวไป (งานวิจัยและบริการเชิงพ้ืนท่ี) สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ช่ือกลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป 
จํานวน   ๑  อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
๑. มีความรูความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
๒. มีบุคลิกภาพท่ีดี ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิท้ังภายใน และภายนอกในการเชิญประชุมคณะกรรมการ/

อนุกรรมการชุดตางๆ  
๓. สามารถปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการไดในบางกรณีท่ีมีความจําเปน เรงดวน 
๔. มีความละเอียดรอบครอบในการจัดทํางานทรัพยสินทางปญญา 
๕. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ตั้งแตบุคลากรภายในหนวยงาน ตลอดจนนักวิจัย และเจาหนาท่ีหนวยงานตางๆ  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ดานการปฏิบัติการ 
 ๑. ปฏิบัติการวิจัยโดยการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัยพัฒนาระบบบริหารเครือขาย
จัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ แพร และนานพรอมท้ังจัดทํารายงานผล
การศึกษาเพ่ือนําสูการตอยอด ยกระดับการดําเนินงานและการแกปญหา และการวางแผนการดําเนินงานในดาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๒.จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศ จัดการขอมูล เพ่ือใชในการวางแผนการดําเนินงาน การเผยแพร 
ถายทอดความรู ทางดานการวิจัยและการสื่อสารขอมูล รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนด นโยบาย แผนงาน 

 ดานการวางแผน 
วางแผนการดําเนินการวิจัยพัฒนาการบริหารเครือขายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนา

พ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ (ตนทาง 
กลางทาง และปลายทาง) และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 ดานการประสานงาน 
๑. ดําเนินการบริหารเครือขายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ 

แพร นานเพ่ือใหเกิดการสรางองคความรู นวัตกรรม เครือขายการทํางาน รวมถึงพ้ืนท่ีตนแบบการเรียนรู 
 
 
 



๑๓ 

๒. ประสานงาน หนวยประสานงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือวัตถุประสงคในการประสานงานตามเปาหมาย ไดแก 
หนวยประสานงานการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ (URU Engagement Unit: UEU) หนวยประสานงานการพัฒนา
คุณคาทางสังคม (URU Social Value Unit: USVU) และหนวยประสานงานการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาและการ
ใชประโยชน (URU Intellectual Property and Utilization Unit: UIPU) 

 ดานการบริการ 
เสริมสมรรถนะหนวยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ (RMU) ของมหาวิทยาลัย และหนวยจัดการความรู

และวิจัยชุมชน (TRMU) นักวิจัยรุนใหม เจาหนาท่ีโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
(สสส./สกสว./สอวช.) เพ่ือใหสามารถดําเนินการวิจัยพัฒนาการบริหารเครือขายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี จังหวัดอุตรดิตถ แพร นาน ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

.................................................................... 
ตําแหนงท่ี ๔  นักจัดการงานท่ัวไป  สังกัด  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ช่ือกลุมงาน  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป 
จํานวน   ๑  อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน สาขาท่ีเก่ียวของ
ดานพืช เชน นิเวศวิทยาพฤกษศาสตร วิทยาศาสตร  ชีววิทยา จากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวุฒิ  

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
๑. ความรูความสามารถเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินเปนอยางดี  

๒. สามารถสื่อสารใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกรมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีเก่ียวกับงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินได  

๓. ความรูทางดานพืช อนุกรมวิธาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร ความรูเบื้องตนทางดานสัตวและชีวภาพอ่ืนๆ  

๔. ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานตางๆ  (MS Office, Photoshop) และการ

ใชงานโสตทัศนูปกรณ และมีความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบสื่อ

มัลติมีเดีย 

๕. ความรูความสามารถการเขียนแผนการดําเนินงานของหนวยงานตามแบบแผนของ อพ.สธ.   

๖. สามารถปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานตางจังหวัดเปนเวลานานได  

๗. สามารถจัดประชุม อบรม นิทรรศการ และเปนผูชวยวิทยากรได  

๘. มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง หากเปนคนในพ้ืนท่ีและมีประสบการณ

ในการทํางานเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

ลักษณะงาน 
 ดานการปฏิบัติการ 

๑. เขียนแผนแมบทงบประมาณการดําเนินงานประจําปของหนวยงานตามแบบแผน อพ.สธ. กําหนด     

รวมจัดทําแผนแมบทระยะ ๕ ป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงานรวบรวมและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานของแต

ละหนวยงานในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ 

๒. จัดทํารายงานประจําป รวบรวมผลการดําเนินงาน งบประมาณการดําเนินงาน ในแตละปงบประมาณ

จัดทําเปนรูปรายงานสงใหแก อพ.สธ. สวนกลางทราบอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆเพ่ือใหการบริหารการ

ประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรอง

เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุม เปนตน เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร

และชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของหนวยงาน เพ่ือการ

รายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป 



๑๕ 

๔. ปฏิบัติงานภาคสนามและปฏิบัติงานตางจังหวัดเปนเวลานานได เนื่องจากหนวยงานตองมีการเขา

รวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ตองเดินทางไปหลายๆจังหวัดท่ัวประเทศและใชเวลาหลายวันในการ

จัดงาน(อยางนอยเปนเวลา ๑๐-๑๕ วัน) 

๕. จัดประชุมกลุม อบรม นิทรรศการเปนผูชวยวิทยากรใหความรูเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

และงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

๖. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบฐานขอมูลINETประเมินผล และติดตามผลการดําเนินงานของ

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง     

ตรงตามวัตถุประสงคของ อพ.สธ. 

๗. จัดทําทะเบียนพรรณไมในมหาวิทยาลัย จัดเรียงตัวอยางพรรณไมแหงตามหมวดหมู รวบรวมและจัดเก็บ

ผลงานนักศึกษาวิชาพืชพรรณเพ่ือชีวิตและวิชาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน บันทึกขอมูลพรรณไมในโปรแกรม

ฐานขอมูล 

๘. ออกแบบ ผลิตสื่อการเรียนรูในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ท่ีใชในการประชาสัมพันธประชุมกลุม อบรม

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินและจัดทําคูมือประกอบการอบรม 

ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
๑. ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหมดไว 

๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 
๑. ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู เก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน รวมท้ังชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ี

เปนประโยชน 

๒. จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงาน

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ท่ีเปนประโยชนสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  

๓. บริการวิชาการใหความรูเก่ียวกับการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากร

ทองถ่ินใหแก ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๔. มีสวนรวมในการเยี่ยมเยียนพิจารณาใหคะแนน หนวยงานท่ีดําเนินงานเพ่ือขอรับพระราชทานปายสนอง

พระราชดําริและเกียรติบัตรในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



๑๖ 

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

.................................................................... 
ตําแหนงท่ี ๕  นักวิชาการวัฒนธรรม สังกัด  กองศิลปวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบด ี

ช่ือกลุมงาน  งานวิชาการวัฒนธรรม 
ตําแหนง  นักวิชาการวัฒนธรรม 
จํานวน   ๑  อัตรา 
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันทําสัญญา จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง    
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  สาขาการจัดการศิลปวัฒนธรรม หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบเทาได
ระดับเดียวกันในสาขาในสาขา หรือสาขาทางสังคมศาสตร 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
 ๑. มีทักษะความรูความสามารถและประสบการณเก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑ การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ศิลปกรรมและงานวิจัยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๒. มีทักษะความรูความสามารถในการจัดการฐานขอมูลองคความรู กิจกรรมหรือการบริการดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได หรือวันหยุดราชการได 

ลักษณะงาน 
ดานปฏิบัติการ 
๑. จัดอบรม สัมมนา ประชุม กิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม/โครงการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถ่ิน 
๒. สํารวจ ศึกษา คนควา วิจัย และรวบรวมขอมูลดานวิชาการ (ศิลปกรรม/ภูมิปญญา/แหลงศิลปกรรม

ทองถ่ิน) 
๓. ออกแบบจัดทําสื่อ/นิทรรศการและประชาสัมพันธ  
๔. ติดตามประเมินผล และรายงานผลโครงการ 
๕. จัดทําฐานขอมูล เผยแพร ขอมูลองคความรู กิจกรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรม 
๖. การประสานการทํางาน บริการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗. ติดตอประสานงาน งานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

ดานการประสานงาน 
๑. ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหมดไว 

๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ดานการบริการ 
 ใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับงานวัฒนธรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความเขาใจและเผยแพรภารกิจของสวนราชการ 


