ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนคณาจารยประจํา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ 256๕
.............................................................
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนคณาจารยประจํา
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 และคาสิทธิประโยชนของบุคลากรในสาขาที่ขาด
แคลนทางดานการพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ (เงินรายได) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุ
๑.๑ ตําแหนง คณาจารยประจํา
๑.๒ อัตราคาจาง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถวาดวย การจาง อัตราคาจาง และคา
สิทธิประโยชนของบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนทางดานการพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๕
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย
การจาง อัตราคาจาง และคาสิทธิประโยชนของบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนดานการพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๖5
ประกอบกั บ ข อบั งคั บ สภาการพยาบาล ว า ด ว ยการใหความเห็น ชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑. สําเร็จการศึ กษาระดับ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และสําเร็จการศึ กษาระดับ
ปริญญาโท สาขาการพยาบาลผูใหญและหรือผูสูงอายุ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สาขาการพยาบาลชุ มชน สาขาการพยาบาลมารดาและทารก สาขาการพยาบาลมารดาและการผดุงครรภ สาขา
พยาบาลศาสตร หรือสาขาอื่นที่สัมพันธกัน หรือสูงกวา
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอื่นนอกจากสาขาที่ระบุในขางตนนั้น จะตอง
มีประสบการณการสอนตามสาขาที่รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภอยางตอเนื่อง ๕ ป
(แนบหลักฐานประกอบ)

๒
๒. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่งหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไมหมดอายุ สําหรับคณาอาจารยที่สอนดานการพยาบาล มารดา – ทารกและ
การผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
๓. มีประสบการณปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมีประสบการณการสอน
ทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
กรณีไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาตองผานการ
อบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่
เทียบเคียงได และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบ (แนบหลักฐานประกอบ)
๔. ตองมีผลงานทางวิชาการที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ ในรอบ ๕ ปยอนหลังและตองไมใชผลงานทางวิชาการที่เปนสวนของการสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ รายการ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครซื้อและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดี ชั้น 6 อาคารภูมิราชภัฏ ตั้งแตวันที่ ๗ – ๘ เมษายน พ.ศ. 256๕ ในเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.
3.๑ หลักฐานที่ตองใชยื่นพรอมใบสมัคร
(1) ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ 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) สํ า เนามี ใบอนุ ญ าตเปน ผูป ระกอบวิช าชี พ การพยาบาลและการผดุง ครรภ ชั้น หนึ่ ง
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไมหมดอายุ
(๗) เอกสารรับรองประสบการณปฏิบัตกิ ารพยาบาล
(๘) เอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
(๙) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน
6
เดือน จํานวน ๑ รูป
ผูที่จะถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาใดๆ จะถือตามกฎหมายหรือ
ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสํ า เร็ จ การศึ กษาของสถานศึกษานั้น ๆ เปน เกณฑ และตองเปน ผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ทั้งนี้ตองสําเร็จการศึกษากอนหรือภายในวันปดรับสมัคร
หากผูสมัครรายใดพยายามปกปดหรือแจงความอันเปนเท็จเพื่อประโยชนแหงตนจนกระทั่ง
เจาหนาที่ตรวจสอบไมพบขณะนั้น หรือหากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถตรวจสอบพบในภายหลังจะไมไดรับการ
พิจารณาจางเพื่อบรรจุและแตงตั้งโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๔. คาธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก
ชําระคาใบสมัครคนละ ๑๐๐ บาท และคาธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ณ บอรดประชาสัมพันธบริเวณ
ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ หรือ https://personnel.uru.ac.th ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. 256๕ และสอบ
คัดเลือกใน วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

๓
๖. หลักเกณฑหรือวิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณโดยพิจารณาประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ตรงกับลักษณะงานและ
ตําแหนงที่จะบรรจุ ผลการศึกษาและองคประกอบอื่นตามที่คณะกรรมการฯกําหนด และทดสอบความสามารถดานการ
สอนสําหรับผูมีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน ทั้งนี้ผูที่จะถือวาสอบผานการคัดเลือก จะตองมีคะแนนรวมไมนอยกวา รอยละ
๘๐ (ใหผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกทดสอบสอนประมาณ ๑๕ นาที)
๗. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ณ บอรดประชาสัมพันธ
บริเวณ ชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ หรือ https://personnel.uru.ac.th ในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. 256๕
๘. การยกเลิกการขึ้นบัญชีและการขึ้นบัญชีลําดับสํารอง
๘.๑ ผูสอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
- ผูนั้นไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานไปแลว
- ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์การขอเขาปฏิบัติงาน
- ผูนั้นไมสามารถมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแตงตั้งเขาปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา
๘.๒ บัญชีผูสอบแขงขันไดสามารถใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันที่ประกาศขึ้นบัญชี
๙. ระยะเวลาการจาง
ระยะเวลาการจางใหเปนไปตามสัญญาจางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถกําหนด
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกนี้ ใหกรรมการการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเปนคณาจารยประจํา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และมติของคณะกรรมการใหถือเปนที่สิ้นสุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

