
 
 

 
 
    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ)  สายวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าท างาน   
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าท างาน                                  
   ต าแหน่งอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ จ านวน ๑ อัตรา โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณวุฒิและ สาขาวิชาที่จะท าการสอบแข่งขันปรากฏในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน  
       ๒.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑.๑ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ ทางการเมือง 
   ๒.๑.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.อ.   

  ๒.๑.๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
   ๒.๑.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๒.๑.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๗ เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๒.๑.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น 
   ๒.๑.๑๐ เป็นผู้ เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
       ๒.๑.๑๑ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี บริบูรณ์ 
 ๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติประจ าต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
          
 ๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ ป ระสงค์จะสมั คร ซื้ อ ใบสมัครและยื่ น ใบสมั ครได้ที่ กองบริห ารงานบุ คคล                 
ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่ วันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต ่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)      
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๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
๔.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
๔.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัย

อ านาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน      
          ๔.๓  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
๔.๕  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
๔.๖  ถ้าเป็นผู้สมัครชาย ส าเนาหลักฐานการผ่านการเกณ์์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

การเกณ์์ทหาร   
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า และถ่ายครั้งเดียวกัน  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  

๓  รูปหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและเอกสารส าเนาถูกต้องรับรอง
ความถูกต้องด้วยตนเองทกุฉบับ 

๔.๘ อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรืออาจารย์ประจ าในสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีส าเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณ์์ ดังต่อไปนี้  
 ๑. Ellis(Placement Test Level) = ๙  
  หรือเทียบเท่า SPEEXX ในระดับ(level) = B ๒.๑ หรือ 
 ๒. TOEFL (Paper Based)  คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐  คะแนน หรือ 
 ๓. TOEFL (Internet Based)  คะแนนไม่น้อยกว่า   ๘๐  คะแนน หรือ 
 ๔. IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า   ๖.๕  คะแนน หรือ 
 ๕. TOEIC    คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๕๐   คะแนน หรือ 
 ๖. CU-TEP    คะแนนไม่น้อยกว่า   ๗๕  คะแนน 

๔.๙ อาจารย์ประจ าที่สอนในสาขาวิชาอ่ืน หรือนอกเหนือจากข้อ ๔.๘ ต้องมีส าเนาคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณ์์ ดังต่อไปนี้  
 ๑. Ellis(Placement Test Level) = ๗  
  หรือเทียบเท่า SPEEXX ในระดับ(level) = B ๑.๑ หรือ 
 ๒. TOEFL (Paper Based)  คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๕๐  คะแนน หรือ 
 ๓. TOEFL (Internet Based)  คะแนนไม่น้อยกว่า   ๕๐  คะแนน หรือ 
 ๔. IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า   ๕  คะแนน หรือ 
 ๕. TOEIC    คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐   คะแนน หรือ 
 ๖. CU-TEP    คะแนนไม่น้อยกว่า   ๕๐  คะแนน 

(ผลการสอบที่น ามาประกอบการบรรจุเป็นอาจารย์ประจ าต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี จากวันที่ออกใบรับรอง) 

  ๕.  การยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน 
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียด   ใน

ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๕.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ    

การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
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๖.  ค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน 
    ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามต าแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร
สอบแข่งขันในอัตราต าแหน่งอาจารย์  คนละ ๑๐๐ บาท  

  ๗.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน  
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑  อาคารภูมิราชภัฏ  หรือ http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel    
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ 
 

วันสอบแข่งขัน ภาคความรู้ เวลา 

 ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๑. การใช้ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
๔. สารสนเทศ 
๕. จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์ 
๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๗. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 

๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 

ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก ๑๐.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น. 
สอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
(กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ) 

๑๓.๓๐ น. –  ๑๕.๓๐ น. 

   
  ๙.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ทางสาขาวิชาเอก 
และทางภาษาอังกฤษ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป/ทางสาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้ผู้ผ่านการทดสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป/ทางสาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ เข้าทดสอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 

 
๙.๑  วัน เวลา สอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ 
 

วันสอบแข่งขัน รายการ เวลา 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สอบปฏิบัติ(ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 หมายเหตุ     ให้ผู้เข้าสอบทดลองสอน เตรียมเรื่องท่ีจะสอนให้เกี่ยวข้องกับวิชาเอกท่ีจะสอบสอน              
                          โดยใช้เวลาประมาณ   ๑๕ – ๒๐ นาท ี
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  ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน   
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ต้องมีผลคะแนนของแต่ละภาคไมต่่ ากว่า ร้อยละ ๕๐          
และได้คะแนนรวมกันทุกภาคจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการสอบแข่งขัน 
 

  ๑๑.  การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑        
ณ  บ อ ร์ ด ป ระช าสั ม พั น ธ์  ชั้ น  ๑  อ าค ารภู มิ ร าช ภั ฏ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ห รื อ 
http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel  โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้เข้ารับการสอบแข่งขันที่ได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ สาขาวิชาและหรือวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการแข่งขันได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผู้เข้ารับการแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทางสาขา วิชาเอกมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ  
ที่สูงกว่า และถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้คะแนนทดลองสอนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า  

๑๒. การบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๒.๑ ผู้ที่ได้รับการแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๒.๒ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่าน

การพิจารณาจากผู้มีอ านาจอย่างช้า ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแข่งขัน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย  และถ้าหากไม่สมบูรณ์ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการบรรจุเข้าปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๒.๓  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หากผู้
สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
บรรจุเข้าท างานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๒.๔  การบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  เป็นหนังสือ 
เรียกตัวมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้อง รับทราบประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้

๑๒.๕  ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูงกว่าในประกาศ แต่น าคุณวุฒิในระดับต่ ากว่ามา
สมัครสอบแข่งขัน เมื่อสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
ในภายหลังไม่ได้ 

๑๒ .๖  ก าหนดการรายงานตั วผู้ สอบ แข่ งขั น ได้ ใน วันที่  ๓ ๑  สิ งห าคม  ๒ ๕ ๖ ๑                          
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖  อาคารภูมิราชภัฏ และเข้าปฏิบัติงานใน วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  
  ๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชี 

๑๓.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 - ผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานไปแล้ว 
 - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การขอเข้าปฏิบัติงาน 
 - ผู้นั้นไม่สามารถมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานตามก าหนดเวลา 
 -  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและเข้าปฏิบัติงานได้ในต าแหน่งที่สอบได้ 
๑๓.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน

ได้แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนในคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาเอก 
ที่ซ้ ากันเป็นอันยกเลิก 

 
 
 
 



๕ 
 

  ๑๔. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
๑๔.๑ ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องน าบัตรประจ าตัวสอบแข่งขันไปในวันทดสอบ และต้อง

วางบัตรประจ าตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ท าการทดสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวทดสอบกรรมการก ากับห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้ารับการ
ทดสอบได ้

๑๔.๓ ผู้เข้าทดสอบต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเริ่มทดสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
สอบ เข้า ห้องสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๑๔.๔ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการก ากับการสอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการทดสอบโดยเคร่งครัด 

๑๔.๕ ผู้เข้าทดสอบผู้ใดทดสอบเสร็จก่อนผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องทดสอบและไม่    
กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบ ก่อนเวลา   
๒๐ นาที หลังจากเริ่มทดสอบไม่ได้ 

๑๔.๖ หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบ หรือประธานสนามสอบในทันทีเพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม 
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากท่ีเกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 

๑๔.๗ หากผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบทุกภาค 
๑๔.๘ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องน าปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์อ่ืนๆมาเอง ส่วนกระดาษ

เขียนตอบ หน่วยทดสอบจะจัดให้ และห้ามน าข้อสอบออกนอกห้องทดสอบโดยเด็ดขาด 
      
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                   
          
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บัญชีรายช่ือคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ หน่วยงาน สาขาวิชา อัตราเงินเดือน 
จ านวน
อัตรา 

๑ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ป.เอก  ๒๑,๐๐๐.- 
 

ป.โท  ๑๗,๕๐๐.- 

๑ 

 
 
 

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการ  
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

ที ่ ต าแหน่ง/หน่วยงาน คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 
๑  อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
คณะเกษตรศาสตร์ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านครุศาสตร์เกษตร 
  สาขาวิชาเกษตรศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เกษตร 
- ต้องมผีลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
- ต้องมผีลการเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ 
  เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณ์์ที่ก าหนดใน 
  การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย        
  ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 


