
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจเุปนคณาจารยประจํา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ 256๕ 
............................................................. 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนคณาจารยประจํา 
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9)   แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขอ ๑๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาและบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๒๔ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ วาดวย การบริหารและการดําเนินงานคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย การจาง อัตราคาจาง และคาสิทธิประโยชนของบุคลากรในสาขาท่ีขาด
แคลนทางดานการพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  ตําแหนงท่ีจะบรรจุ 
       ๑.๑ ตําแหนง คณาจารยประจํา 
       ๑.๒ อัตราคาจาง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย การจาง อัตราคาจาง และคา
สิทธิประโยชนของบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนทางดานการพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

         ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย 
การจาง อัตราคาจาง และคาสิทธิประโยชนของบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลนดานการพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖5    
ประกอบกับขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ      
การผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓  
            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการพยาบาลผูใหญและหรือผูสูงอายุ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
สาขาการพยาบาลชุมชน สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ สาขา
พยาบาลศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีสัมพันธกัน หรือสูงกวา 

    ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอ่ืนนอกจากสาขาท่ีระบุในขางตนนั้น จะตอง
มีประสบการณการสอนตามสาขาท่ีรับผิดชอบในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภอยางตอเนื่อง ๕ ป 
(แนบหลักฐานประกอบ) 
 
 
 
 



๒ 

    ๒. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่งหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ท่ีไมหมดอายุ สําหรับคณาอาจารยท่ีสอนดานการพยาบาล  มารดา – ทารกและ
การผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง 

    ๓. มีประสบการณปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมีประสบการณการสอน
ทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแลวไมนอยกวา  ๑ ป  
    กรณีไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาตองผานการ
อบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลท่ี
เทียบเคียงได และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบ (แนบหลักฐานประกอบ) 
    ๔. ตองมีผลงานทางวิชาการท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ในรอบ ๕ ปยอนหลังและตองไมใชผลงานทางวิชาการท่ีเปนสวนของการสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการ 
   3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

  ใหผูประสงคจะสมัครซ้ือและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี กองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ ตั้งแตวันท่ี ๗ – ๘ เมษายน พ.ศ. 256๕ ในเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.       

  3.๑  หลักฐานท่ีตองใชย่ืนพรอมใบสมัคร  
  (1)  ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ 
  (2)  สําเนาวุฒิบัตร  จํานวน 1 ฉบับ 
  (3)  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จํานวน 1 ฉบับ 
  (4)  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  (5)  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
  (๖)  สําเนามีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง        

หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ท่ีไมหมดอายุ 
  (๗)  เอกสารรับรองประสบการณปฏิบัตกิารพยาบาล 
  (๘)  เอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
  (๙)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน        6 

เดือน จํานวน ๑ รูป 
   
  ผูท่ีจะถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดๆ จะถือตามกฎหมายหรือ

ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ และตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ท้ังนี้ตองสําเร็จการศึกษากอนหรือภายในวันปดรับสมัคร 

  หากผูสมัครรายใดพยายามปกปดหรือแจงความอันเปนเท็จเพ่ือประโยชนแหงตนจนกระท่ัง
เจาหนาท่ีตรวจสอบไมพบขณะนั้น หรือหากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตรวจสอบพบในภายหลังจะไมไดรับการ
พิจารณาจางเพ่ือบรรจุและแตงตั้งโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 ๔.  คาธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก 
   ชําระคาใบสมัครคนละ ๑๐๐ บาท และคาธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท 
 

๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ บอรดประชาสัมพันธบริเวณ 

ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ หรือ https://personnel.uru.ac.th ในวันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ. 256๕ และสอบ
คัดเลือกใน วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
 



๓ 

 ๖.  หลักเกณฑหรือวิธีการสอบคัดเลือก 
  สอบสมัภาษณโดยพิจารณาประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานและ

ตําแหนงท่ีจะบรรจุ ผลการศึกษาและองคประกอบอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการฯกําหนด และทดสอบความสามารถดานการ
สอนสําหรับผูมีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน ท้ังนี้ผูท่ีจะถือวาสอบผานการคัดเลือก จะตองมีคะแนนรวมไมนอยกวา  รอยละ 
๘๐  (ใหผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกทดสอบสอนประมาณ ๑๕ นาที) 

 

 ๗. การประกาศผลการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ณ บอรดประชาสัมพันธ

บริเวณ ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ หรือ https://personnel.uru.ac.th ในวันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. 256๕ 
 

  ๘. การยกเลิกการข้ึนบัญชีและการข้ึนบัญชีลําดับสํารอง 
๘.๑ ผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 - ผูนั้นไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานไปแลว 
 - ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การขอเขาปฏิบัติงาน 
 - ผูนั้นไมสามารถมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา 
๘.๒ บัญชีผูสอบแขงขันไดสามารถใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันท่ีประกาศข้ึนบัญชี 
 

 ๙. ระยะเวลาการจาง 
 ระยะเวลาการจางใหเปนไปตามสัญญาจางท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกําหนด 

   กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกนี้ ใหกรรมการการคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนคณาจารยประจํา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด 
และมติของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕  
 

 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุภาวณีิ  สัตยาภรณ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 
 
 
 
 


