ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ด้ว ยมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุ คคลเข้าทางาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทางาน
ตาแหน่งอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับตาแหน่ง คุณวุฒิและ สาขาวิชาที่จะทาการสอบแข่งขันปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน
๒.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการ ทางการเมือง
๒.๑.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดใน 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 เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
๒.๑.๑๐ เป็ น ผู้ เคยท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
๒.๑.๑๑ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี บริบูรณ์
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติประจาตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ซื้ อ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ กองบริ ห ารงานบุ ค คล
ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๒
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัย
อานาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน
๔.๓ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๔.๗ ถ้าเป็น ผู้ส มัครชาย สาเนาหลักฐานการผ่านการเกณ์์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
การเกณ์์ทหาร
๔.๘ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว จานวน
๓ รูปหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและเอกสารสาเนาถูกต้องรับรอง
ความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
๔.๙ อาจารย์ ป ระจ าที่ ท าหน้ าที่ ส อนเป็ น ภาษาอั งกฤษหรือ อาจารย์ ป ระจ าในสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีสาเนาคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 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
(ผลการสอบที่นามาประกอบการบรรจุเป็นอาจารย์ประจาต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี จากวันที่ออกใบรับรอง)
๕. การยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียด ใน
ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
๕.๓ ผู้ ส มัค รต้ องแจ้ งสถานที่ ที่ ส ามารถติด ต่อได้ท างจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๖. ค่าธรรมเนียมในการสอบแข่งขัน
ผู้ ส มั ค รสอบแข่ ง ขั น ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มสอบตามต าแหน่ ง ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร
สอบแข่งขันในอัตราตาแหน่งอาจารย์ คนละ ๑๐๐ บาท
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ หรือ http://personnel.uru.ac.th/

๓
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ
วันสอบแข่งขัน

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาคความรู้
เวลา
ความรู้ความสามารถทั่วไป
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
๑. การใช้ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
๔. สารสนเทศ
๕. จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์
๖. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๗. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
สอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.
(กรณีไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ)

๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/ทางสาขาวิชาเอก
และทางภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป/ทางสาขาวิช าเอก และภาษาอังกฤษภายในวันที่ ๑๑ มิถุน ายน ๒๕๖๑ และให้ผู้ผ่านการทดสอบภาค
ความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป/ทางสาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ เข้าทดสอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๙.๑ วัน เวลา สอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์
วันสอบแข่งขัน
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
หมายเหตุ

รายการ
สอบปฏิบัติ(ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์

เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ให้ผู้เข้าสอบทดลองสอน เตรียมเรื่องที่จะสอนให้เกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่จะสอบสอน
โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ต้องมีผลคะแนนของแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕๐
และได้คะแนนรวมกันทุกภาคจะต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการสอบแข่งขัน
๑๑. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ จะประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ บ อ ร์ ด ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ชั้ น ๑ อ าค ารภู มิ ราช ภั ฏ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ห รื อ
http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้เข้ารับการสอบแข่งขันที่ได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ สาขาวิชาและหรือวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการแข่งขันได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผู้เข้ารับการแข่งขันได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทางสาขา วิชาเอกมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า และถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้คะแนนทดลองสอนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า

๔
๑๒. การบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
๑๒.๑ ผู้ที่ได้รับการแข่งขันจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๒.๒ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้มีอานาจอย่างช้า ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแข่งขัน จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย และถ้าหากไม่สมบูรณ์ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการบรรจุเข้าปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๓ เป็ น ผู้ที่มีคุณ วุฒิ ตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ประกาศสอบแข่งขัน หากผู้
สอบแข่งขันได้รายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
บรรจุเข้าทางานโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๔ การบรรจุ แต่งตั้งครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่ งขันได้ เป็นหนังสื อ
เรียกตัวมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้อง รับทราบประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๒.๕ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูงกว่าประกาศ แต่นาคุณวุฒิต่ามาสมัครสอบ เมื่อ
สอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑ ๒ .๖ ก าห นดการรายงาน ตั ว ผู้ ส อบ แข่ ง ขั น ได้ ใ นวั น ที่ ๒ ๙ มิ ถุ น ายน ๒ ๕ ๖ ๑
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ และเข้าปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชี
๑๓.๑ ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานไปแล้ว
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การขอเข้าปฏิบัติงาน
- ผู้นั้นไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานตามกาหนดเวลา
- ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและเข้าปฏิบัติงานได้ในตาแหน่งที่สอบได้
๑๓.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนในคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาเอก
ที่ซ้ากันเป็นอันยกเลิก
๑๔. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๑๔.๑ ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันต้องนาบัตรประจาตัวสอบแข่งขันไปในวันทดสอบ และต้อง
วางบัตรประจาตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทาการทดสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจาตัวทดสอบกรรมการกากับห้องสอบ
จะไม่อนุ ญ าตให้เข้ารับ การทดสอบ เว้น แต่จะได้ ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ ว จึงอนุญาตให้เข้ารับการ
ทดสอบได้
๑๔.๓ ผู้เข้าทดสอบต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเริ่มทดสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
สอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๑๔.๔ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการกากับการสอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการทดสอบโดยเคร่งครัด
๑๔.๕ ผู้ เข้ าทดสอบผู้ ใดทดสอบเสร็จ ก่อ นผู้ นั้ น ต้อ งออกไปห่ างจากห้ องทดสอบและไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบ ก่อนเวลา
๒๐ นาที หลังจากเริ่มทดสอบไม่ได้

๕
๑๔.๖ หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบ หรือประธานสนามสอบในทันทีเพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๔.๗ หากผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบทุกภาค
๑๔.๘ ผู้ เ ข้ า สอบแข่ ง ขั น ต้ อ งน าปากกา ดิ น สอ ยางลบ และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆมาเอง
ส่วนกระดาษเขียนตอบ หน่วยทดสอบจะจัดให้ และห้ามนาข้อสอบออกนอกห้องทดสอบโดยเด็ดขาด
๑๕. เงินเดือนและสวัสดิการ
๑๕.๑ เมื่อได้รับการบรรจุผู้สมัครจะได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิของผู้สมัคร
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๖
บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่จะดาเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่

หน่วยงาน

สาขาวิชา/วิชาเอก

อัตราเงินเดือน

๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ป.เอก ๒๗,๖๐๐.-

จานวน
อัตรา
๑

ป.โท ๒๑,๐๕๐.บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
๑ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติประจาตาแหน่ง
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษ
สาขาการแปล สาขาวรรณคดีอังกฤษ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
- หากมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาจะรับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีผลงานทางวิชาการ ตามเกณ์์ของ กพอ. ไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง
- ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
- ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่ต่ากว่า ๓.๒๕

