
                                                               
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขนับุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั (พ.) สายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะด าเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(พ.) 
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒)  จ านวน  ๓  อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าท างาน 
        ๑.๑  ต าแหน่ง  พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.)  สายสนับสนุน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ต าแหน่งและ
คุณวุฒิที่จะท าการสอบแข่งขัน ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันผู้ที่ได้รับการบรรจุ                
แต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
 

         ๒.๑  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
         ๒.๒  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ที่ก าหนดใน กฎ ก.พ.อ. 
         ๒.๓  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
         ๒.๔  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
         ๒.๕  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
         ๒.๖  เป็นบุคคลล้มละลาย 
         ๒.๗  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         ๒.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ 
         ๒.๙  เป็นผู้เคยท าการทุจริตในการสอบเข้ารับข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
         ๒.๑๐  ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี บริบูรณ์ 
         ๒.๑๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

  ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี     
ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  –  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  –  ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)  และกรอกข้อความต่างๆให้ถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมแนบ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 
                                            /๓.๑ ใบสมัครที่กรอก... 
 
 



 - ๒ - 
 
                            ๓.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 

                 ๓.๒  ส าเนาวุฒิบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Record)  ซึ่งแสดงหรือระบุว่าเป็นผู้ได้รับ
วุฒิตามคุณสมบัติแต่ละต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาไว้ด้วย และจะต้องส าเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เท่านั้น  (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทย
ประกอบการสมัคร) 
                               ๓.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน ๑  ฉบับ 
          ๓.๔  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี และ 
                                      ถ่ายครั้งเดียวกัน   จ านวน  ๓   รูป 

  ๔.  การยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน 
         ๔.๑  ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
         ๔.๒  ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
         ๔.๓  ผู้สมคัรต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
 

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามต าแหน่งที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  

ในอัตราต าแหน่งละ  ๑๐๐ บาท     
                 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ณ บอร์ดกองบริหารงานบุคคล 

ชั้น ๖ อาคารภูมิราชภัฏ  ในวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  หรือ http://personnel.uru.ac.th 
 

๗. วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 

วันที่สอบแข่งขัน สาขา / วิชา เวลา 
  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ทักษะความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๐๙.๐๐ น.  
สัมภาษณ์ ๑๓.๓๐ น.  

  ส าหรับสถานที่สอบแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที ่ถือว่าเป็นผู ้ผ่านการสอบแข่งขันต้องได้คะแนนความความสามารถวิชาเฉพาะต าแหน่ง ภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งและสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบและได้คะแนนรวมทั้งหมดทุกภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละหกสิบ 
 
 
 

/๙. ผู้เข้าสอบแข่งขัน... 



- ๓ – 
 

๙.  การประกาศผลการสอบแข่งขัน 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศผลการสอบแข่งขัน ในวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือ  http://personnel.uru.ac.th 
 

๑๑.  การบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
๑๑.๑  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ล าดับคะแนนสูงสุดไปหาคะแนนต่ าสุด 

ตามล าดับ หากมีผู้สอบแข่งขันได้เกินจ านวนอัตราในประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีล าดับส ารองไว้เพื่อจะเรียกบรรจุ             
บัญชีล าดับส ารอง จะมีผลจนกว่าจะมีการสอบคัดแข่งขันครั้งใหม่ บัญชีเก่าจึงให้ยกเลิกนับแต่วันประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ครั้งใหม่เป็นต้นไป 
         ๑๑.๒ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิสูง แต่น าคุณวุฒิต่ ามาสมัครสอบเมื่อสอบแข่งขันได้ และได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้  

       ๑๑.๓  ก าหนดรายงานตัวผู้ได้รับแข่งขัน ในวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมพิชัยยุทธ   ชั้น ๕ 
อาคารภูมิราชภัฏ  และเข้าปฏิบัติงานในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป   

  ๑๒.  ระเบียบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
          ๑๒.๑  ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
          ๑๒.๒ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องน าบัตรประจ าตัวสอบแข่งขันไปในวันทดสอบ และต้องวางบัตรประจ าตัว
สอบไว้บนโต๊ะ ขณะที่ท าการทดสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจ าตัวทดสอบกรรมการก ากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ทดสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบได้         
          ๑๒.๓  ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาเข้าห้องสอบหลังจาก
เวลาลงมือท าข้อสอบแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
                              ๑๒.๔ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเชื่อฟังค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการก ากับการสอบเกี่ยวกับค าชี้แจงใน
การสอบอย่างเคร่งครัด 
          ๑๒.๕ ผู้เข้าสอบผู้ใดทดสอบเสร็จก่อนผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องทดสอบ และไม่กระท าการใดๆ อัน
เป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มทดสอบไม่ได้ 
          ๑๒.๖ หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีความข้องใจเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง
ต่อกรรมการคุมสอบ หรือประธานสนามสอบในทันทีเพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียน
ภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 
          ๑๒.๗  หากผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบทุกภาค 
             ๑๒.๘  ผู้เข้าสอบต้องน าปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบหน่วย
ทดสอบจะจัดให้ และห้ามน าข้อสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
              
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



- ๔ - 
 

บัญชีรายช่ือคุณวุฒิและสาขาวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าท างานเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.)  สายสนับสนุน 

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 
 

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าท างานเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.)  สายสนับสนุน  

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 

ที ่ ต าแหน่ง สังกัด คุณวุฒิ สาขาวิชา 
อัตรา 

เงินเดือน 
จ านวนอัตรา 

๑. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี ม.๖ หรือ ปวช. ข้ึนไป ทุกสาขา ๙,๔๐๐.- ๑ 

๒. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ม.๖ หรือ ปวช. ข้ึนไป ทุกสาขา ๙,๔๐๐.- ๑ 

๓. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ ม.๖ หรือ ปวช. ข้ึนไป ทุกสาขา ๙,๔๐๐.- ๑ 

ที ่ ต าแหน่ง / หน่วยงาน คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง 
๑. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 

 
 
 
งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี 

- ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
  ขึ้นไปทุกสาขา 
- มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เปน็อย่างด ี
- สามารถปฏบิัติงานนอกเวลาราชการได้ 

๒. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 
 
 
 
กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

- ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
  ขึ้นไปทุกสาขา 
- มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Office  ได้เปน็อย่างด ี
- สามารถปฏบิัติงานนอกเวลาราชการได้ 

๓. ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 
 
 
 
 
 
งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)  
  ขึ้นไปทุกสาขา 
- มีความรูเ้ก่ียวกับคอมพิวเตอร์เรื่องงานสิ่งพิมพ์ กราฟิก 
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมงานด้านกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, 
  Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, 3D Studio, 
  Adobe Premiere หรือโปรแกรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี   
- สามารถปฏบิัติงานนอกเวลาราชการได้ 


