ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ในตําแหน่งอาจารย์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางาน ในตําแหน่งอาจารย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ จํานวน ๓๔ อัตรา นั้น
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในตําแหน่ง มหาวิทยาลัยจึงขอรับสมัครอาจารย์เพิ่มเติมอีก ๒ อัตรา ดังนี้
บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทํางาน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)
ตําแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
สาขาวิชา
ที่
๒๘ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาภาษาไทย

อัตราเงินเดือน

จํานวน
อัตรา
๒
ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ที่
ตําแหน่ง/หน่วยงาน
๒๘ อาจารย์สาขาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย สายศิลปะศาสตร์ หรือ
ครุศาสตร์ และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก
ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย (ยกเว้น ไม่
รับสายการสอนภาษาไทย)
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point) และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

นอกนั้นคงไว้ตามเดิม
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ในตําแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหน่งอาจารย์ จํานวน ๓๔ อัตรา ดังนี้
๑. ตําแหน่งทีจ่ ะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน
ตําแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งและคุณวุฒิที่จะทําการคัดเลือก
ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มสี ิทธิส์ มัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕ แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ผู้ ประสงค์ จ ะสมัค ร ซื้อ ใบสมัค รและยื่น ใบสมัค รได้ที่ก องบริห ารงานบุค คล
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๕๐ บาท ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ มกราคม –
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (เว้ น วั น หยุ ด ราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ สําเนาใบปริ ญ ญาบัตร
- หรื อหนั งสื อรับรองคุณวุฒิที่สถาบั นการศึกษาออกให้ โดยอาศั ย อํา นาจ
ของกฎหมาย และแสดงว่ า ได้ รั บ การอนุ มั ติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาจากสภา
ของสถาบั น
- หรื อ หนั ง สื อ รั บรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลั กสูต รแล้ว
- หรื อหนังสื อรั บรองคาดว่าจะสําเร็ จการศึกษา และสําเนาใบรายงานผล
การศึ ก ษา(Transcript of Record) ซึ่งแสดงหรือระบุว่าเป็ นผู้ได้รั บวุฒิ
ปริญ ญาตามคุ ณ สมบัติประจําตําแหน่งที่ประกาศรั บสมัครเท่ านั้ น โดย
จะต้องระบุ วันที่ สําเร็จการศึกษาไว้ด้วย และจะต้องสําเร็ จการศึ กษา
ภายในวั นปิ ดรั บ สมั ค รคือ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อย่างละ ๑ ฉบับ
(หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้ใช้ฉบับภาษาไทยประกอบการสมัคร)
๔.๓ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๖ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
/๔.๗ ถ้าเป็น...

๒
๔.๗ ถ้าเป็นผูส้ มัครชาย สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
การเกณฑ์ทหาร
๔.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา และถ่ายครั้งเดียวกัน
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
หลักฐานทีผ่ ู้สมัครจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริง และเอกสาร
สําเนา ต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
๕. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
๕.๑ ผูส้ มัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
๕.๓ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๖. ค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามตําแหน่งที่ประสงค์จะสมัครสอบ
คัดเลือกในอัตราอาจารย์ คนละ ๕๐ บาท
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บอร์ด
สมัครงาน ชั้น ๑ อาคารภูมริ าชภัฏ หรือ http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel
๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก
วัน สอบคัดเลือก
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

สาขา/วิชา
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก
สอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

เวลา
๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

๙. การประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทางสาขาวิชาเอก ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และให้ผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทางสาขาวิชาเอก เข้าทดสอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้
๙.๑ วัน เวลา สอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์
วัน สอบคัดเลือก
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

สาขา / วิชา
สอบปฏิบัติ(ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์

เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบทดลองสอน เตรียมเรื่องที่จะสอนให้เกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่จะสอบสอน
โดยใช้เวลาประมาณ ๑๕ – ๒๐ นาที
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐
/๑๑. การประกาศ...

๓
๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๕ ณ บอร์ดสมัครงาน ชั้น ๑ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยจะประกาศ
เรียงลําดับที่จากผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ สาขา และ
หรือวิชาเอก ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอกเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า หรือในกรณีความรู้ความสามารถทางสาขา
วิชาเอกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครลําดับแรกอยู่ในลําดับที่สูงกว่า
๑๒. การบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
๑๒.๑ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผสู้ อบ
คัดเลือกได้
๑๒.๒ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิใช้ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากผู้มีอํานาจอย่างช้า ในวันสุดท้ายของการรับสมัครคัดเลือก จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัคร ถ้าไม่สมบูรณ์ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิ์ การบรรจุเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งที่สอบคัดเลือก
ได้ครั้งนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๓ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่ประกาศสอบคัดเลือก
หากผู้สอบคัดเลือกได้รายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้
รับการพิจารณาบรรจุเข้าทํางานโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้
๑๒.๔ การบรรจุแต่งตั้งครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นหนังสือ
เรียกตัวมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่ต้องรับทราบ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๒.๕ ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูง แต่นําคุณวุฒิต่ํามาสมัครสอบ เมื่อสอบแข่งขัน
ได้และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑๒.๖ กํา หนดการรายงานตั ว ผู้ รั บ การคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๓๐ มี น าคม ๒๕๕๔
ณ กองบริหารงานบุคคล ชัน้ ๖ และเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชี
๑๓.๑ ผูส้ อบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมือ่ มีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผู้นั้นได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานไปแล้ว
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การขอเข้าปฏิบัติงาน
- ผู้นั้นไม่สามารถมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน
ตามกําหนดเวลา
- ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกําหนดเวลาที่จะบรรจุและเข้า
ปฏิบัติงานได้ในตําแหน่งที่สอบได้
๑๓.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผสู้ อบ
คัดเลือกได้แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนในคุณวุฒิและ
หรือสาขาวิชาเอก ที่ซ้ํากันเป็นอันยกเลิก
/๑๔. ระเบียบ...

๔
๑๔. ระเบียบและข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสอบ
๑๔.๑ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๑๔.๒ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องนําบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกไปในวันทดสอบ
และต้องวางบัตรประจําตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะที่ทําการทดสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวทดสอบกรรมการ
กํากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาต
ให้เข้ารับการทดสอบได้
๑๔.๓ ผู้เข้าทดสอบต้องไปถึงสถานที่ทดสอบก่อนเริ่มทดสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่
ทันเวลาสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
๑๔.๔ ผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกต้องเชื่อฟังคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการกํากับการสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการทดสอบโดยเคร่งครัด
๑๔.๕ ผู้เข้าทดสอบผูใ้ ดทดสอบเสร็จก่อนผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องทดสอบและไม่
กระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบ ก่อน
เวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มทดสอบไม่ได้
๑๔.๖ หากผูเ้ ข้าสอบคัดเลือกมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เห็นว่าไม่เป็น
ธรรมแก่ตนให้รีบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบ หรือประธานสนามสอบในทันทีเพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๑๔.๗ หากผูเ้ ข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบจะไม่ได้รบั การพิจารณาผลการสอบทุกภาค
๑๔.๘ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องทดสอบ
๑๔.๙ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องนําปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์อื่น ๆ ไปเอง ส่วน
กระดาษเขียนตอบ หน่วยทดสอบจะจัดให้ และห้ามนําข้อสอบออกนอกห้องทดสอบโดยเด็ดขาด
๑๕. เงินเดือนและสวัสดิการ
๑๕.๑ เมื่อได้รับการบรรจุผู้สมัครจะได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิของผู้สมัคร และ
ค่าตอบแทนในสาขาขาดแคลนปริญญาโท จํานวน ๓,๐๐๐ บาท และปริญญาเอก ๕,๐๐๐ บาท (ถ้ามี
คุณวุฒิตรงตามประกาศมหาวิทยาลัย)
๑๕.๒ กรณีที่พักอาศัย และพาหนะที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้สมัครเอง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัต)ิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๕

บัญชีรายชื่อคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทํางาน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตําแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
สาขาวิชา
ที่
๑
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

อัตราเงินเดือน

จํานวน
อัตรา
ป.โท ๑๒,๖๐๐.๑

หมายเหตุ

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

สาขาวิทยาศาสตร์

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

สาขาการศึกษาปฐมวัย

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาการการพัฒนาชุมชน

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาพัฒนาสังคม

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาภาษาอังกฤษ

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๒

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาการท่องเที่ยว

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

ป.โท ๑๒,๖๐๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.-

๖
ตําแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
สาขาวิชา
ที่
๙
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาดนตรีสากล

๑๐

๑๑

๑๒

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาภาษาญี่ปุ่น

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

อัตราเงินเดือน

จํานวน หมายเหตุ
อัตรา
๑ ค่าตอบแทน
ป.เอก ๑๗,๐๑๐.๕,๐๐๐.ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

ป.โท ๑๒,๖๐๐.สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

สาขาคณิตศาสตร์

ป.โท ๑๒,๖๐๐.๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการ
จัดการ

สาขาสถิติ

ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๒

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๒

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

ป.โท ๑๒,๖๐๐.สาขาวิทยาศาสตร์เคมีประยุกต์ ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๒

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

สาขาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์/สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ป.โท ๑๒,๖๐๐.-

๗
ตําแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
สาขาวิชา
ที่
๑๘ คณะวิทยาการ
สาขาการตลาด
จัดการ
๑๙

๒๐

๒๑
๒๒

๒๓

๒๔
๒๕

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

สาขาการจัดการการเป็น
ผู้ประกอบการ

จํานวน หมายเหตุ
อัตรา
ป.เอก ๑๗,๐๑๐.๑ ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ป.โท ๑๒,๖๐๐.๑ ค่าตอบแทน
ป.เอก ๑๗,๐๑๐.๕,๐๐๐.-

สาขาบัญชี

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาโรคพืช
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาอังกฤษธุรกิจ
(นานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกิจ

วิทยาเขตุน่าน
วิทยาเขตน่าน

อัตราเงินเดือน

๒

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๑

สาขาการศึกษาปฐมวัย

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๒

สาขาสังคมศึกษา

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.เอก ๑๗,๐๑๐.-

๒
๑
๑

๒๖

วิทยาเขตแพร่

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ป.โท ๑๒,๖๐๐.ป.โท ๑๒,๖๐๐.-

๒๗

โรงเรียนสาธิต

สาขาวิทยาศาสตร์

ป.ตรี ๙,๑๔๐.-

ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๓,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.ค่าตอบแทน
๕,๐๐๐.-

๘
หมายเหตุ บัญชีรายชื่อคุณวุฒใิ นสาขาวิชาชีพขาดแคลน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑. ระดับปริญญาเอก ทุกสาขา ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. ระดับปริญญาโท ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ในสาขาวิชาชีพ
ขาดแคลน ดังต่อไปนี้
- สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
- สาขาภาษาต่างประเทศ
- สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือการจัดการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สาขานิตศิ าสตร์
- สาขาสถาปัตยกรรม
- สาขาดนตรีสากล
- สาขาภาพยนตร์คอมพิวเตอร์
- สาขาการบัญชี
- สาขาศิลปกรรม หรือออกแบบประยุกต์ศลิ ป์

๙
บัญชีแสดงคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าสอบคัดเลือก
ตําแหน่งอาจารย์
ที่
๑

ตําแหน่ง/หน่วยงาน
อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์
๒

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
ศึกษา

คณะครุศาสตร์
๓

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.) คณิตศาสตร์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนหรือการสอน
คณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ศึกษา (ค.ม.) หรือ วท.ม. การสอน
คณิตศาสตร์ หรือ ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกสาขาการสอนคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาหรือ
วท.ด. คณิตศาสตร์
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- ผลการเรียนระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๒๕
- อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
- มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเขียนโปรแกรม เช่น PHP,Visual
Basic
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- ผลการเรียนระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๒๕
- อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ กศ.บ. วิทยาศาสตร์
หรือ วท.บ. สาขาฟิสิกส์หรือสาขาเคมีหรือสาขาชีววิทยา
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ค.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา/สาขาการ
สอนวิทยาศาสตร์/สาขาหลักสูตรและการสอน(วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/
ชีววิทยา/เคมี) หรือ ศษ.ม.สาขาที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- ผลการเรียนระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๒๕
- อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์

๑๐
ที่
๔

ตําแหน่ง/หน่วยงาน
คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัย หรือ
สําเร็จปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย ปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ หรือ
ปริญญาตรีด้านการศึกษา ปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัย
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษาปฐมวัย
- เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- ผลการเรียนระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐
- อายุไม่เกิน ๔๐ ปี
- มีบุคลิกภาพ ความประพฤติ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครู
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราช
คณะครุศาสตร์
ภัฏอุตรดิตถ์

๕

อาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน

๖

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์สาขาพัฒนาสังคม

๗

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ

๘

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว

๙

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
อาจารย์สาขาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

๑๐ อาจารย์สาขาภาษาญี่ปนุ่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการพัฒนาสังคม
หรือ การพัฒนาชุมชน หรือการพัฒนาชนบท
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการพัฒนาสังคมและการพัฒนา
ชุมชนด้วย หากมีประสบการณทํางานวิจัยหรือวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพัฒนาสังคม
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการพัฒนาสังคม
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ/
วรรณคดีอังกฤษ/ ภาษาศาสตร์/ การแปล
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาการท่องเที่ยวหรือ
สาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา (ดนตรีสากล)
สาขาดุริยางคศาสตร์/ สาขามานุษยดุริยางควิทยา/ สาขาดนตรี/
สาขาดนตรีศกึ ษา/ สาขาดนตรีวิทยา/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องดนตรีสากล
- ความชํานาญวิชาเอกเครื่องสากล ไวโอลีน,วิโอล่า,เชลโล่,ดับเบิ้ลเบส
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาญี่ปุ่นศึกษา/
สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น/ วรรณคดีญี่ปุ่นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาญี่ปุ่น

๑๑
ที่
ตําแหน่ง/หน่วยงาน
๑๑ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๒ อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๓ อาจารย์สาขาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๔ อาจารย์สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๕ อาจารย์สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
๑๖ อาจารย์สาขาเคมีประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท หรือปริญญาเอกทางด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม /สาขาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม /สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกตามแผนการเรียนที่ผ่าน
การทําวิทยานิพนธ์
- ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
/สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ
/สาขาสถิติประยุกต์
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรม
ซอฟท์แวร์และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / สาขาวิทยาการสารสนเทศ
/สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
/สาขาวิทยาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขาวิศวกรรม
ซอฟท์แวร์และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ / สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีหรือวิทยาศาสตร์
สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจากรายวิชาในใบรายงานผลการเรียน
เป็นสําคัญและ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาจากรายวิชาใน
ใบรายงานผลการเรียนเป็นสําคัญ

๑๒
ที่
ตําแหน่ง/หน่วยงาน
๑๗ อาจารย์สาขาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์/การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ
๑๘ อาจารย์สาขาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขา การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ และระดับ
ปริญญาโทหรือเอกไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
- มีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและ
ถ่ายทอด
- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ขยัน อดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความสามารในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอ
- มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขา การตลาด และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการตลาด
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ และระดับ
ปริญญาโทหรือเอกไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
- มีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและ
ถ่ายทอด
- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ขยัน อดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความสามารในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอ
- มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ

๑๓
ที่
ตําแหน่ง/หน่วยงาน
๑๙ อาจารย์สาขาการจัดการการ
เป็นผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการจัดการ
๒๐ อาจารย์สาขาบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ
๒๑ อาจารย์สาขาโรคพืช

คณะเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขา การจัดการทั่วไป หรือ
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ หรือสาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
หรือสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ และสําเร็จการการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือปริญญาเอก สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาการเป็นผู้ประกอบการ
สาขาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ หรือสาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ และระดับ
ปริญญาโทหรือเอกไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
- มีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและ
ถ่ายทอด
- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ขยัน อดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความสามารในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอ
- มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บัญชี และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาบัญชี
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ และระดับ
ปริญญาโทหรือเอกไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
- มีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและ
ถ่ายทอด
- สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ขยัน อดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความสามารในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองสม่ําเสมอ
- มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านบัญชีหรือประสบการณ์ในการสอนด้าน
บัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาโรคพืช /
กีฏวิทยา /อารักขาพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในการวิจัยหลังจากสําเร็จการศึกษา หรือมีประสบการณ์
ในการทํางาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๑๔
ที่
ตําแหน่ง/หน่วยงาน
คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
๒๒ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ /สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาศาสตร์
(นานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ)
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือสาขา
ภาษาอังกฤษหรือหรือสาขาภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน
ธุรกิจการสื่อสารระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมบริการ จากประเทศ
เจ้าของภาษาอังกฤษ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นด้านธุรกิจ และปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขา
ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
- ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี สําหรับผู้สําเร็จปริญญาโท และไม่เกิน ๔๕ ปี
สําหรับผู้สําเร็จปริญญาเอก
- ถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ํากว่า ๕๕๐ (PBT) ๒๑๓ (CBT) หรือ ๘๐ (IBT)
หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ํากว่า ๖.๕ จะได้รับการยกเว้นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
- มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อในการสอน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อการสอน และโปรแกรม
วิทยาลัยนานาชาติ
Microsoft office จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒๓ อาจารย์สาขาภาษาจีนธุรกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน หรือ ภาษาจีนธุรกิจและสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกในสาขาวิชาสาขาภาษาจีน /
สาขาภาษาจีนสมัยใหม่ /สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว /
สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ /
สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง /
สาขาวรรณคดีจนี วรรณกรรมภาษาจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
/ สาขาภาษาศาสตร์จีน / Chinese Languages and Literature /
The study of Chinese Languages and Character
และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน

๒๔ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขา การศึกษาปฐมวัย
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทํางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
วิทยาเขตน่าน

๑๕
ที่ ตําแหน่ง/หน่วยงาน
๒๕ อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

วิทยาเขตน่าน
๒๖ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
วิทยาเขตแพร่
๒๗ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกสาขา สังคมศึกษา /
สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทํางานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- สามารถสอนและประจําชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีบุคลิกภาพเหมาะสม

