ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
.........................................
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย มีค วามประสงค์ จะรับ สมัค รบุ คคลสอบแข่งขัน เพื่ อบรรจุเป็ น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ประกอบกับคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ ๐๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนิน การสอบแข่งขันบุ คคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนั กงานในสถาบั นอุดมศึกษา ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
๒. คุณ สมบัต ิข องผู ้ม ีส ิท ธิส มัค รเข้า รับ การ สอบแข่ง ขัน ต้อ งมีค ุณ สมบัต ิต ามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๔ ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐ วิส าหกิจ หรือ พนักงานลูกจ้างของราชการส่ว นท้อ งถิ่น ต้องมีห นังสืออนุญ าตจากหน่ว ยงานหรือผู้มี
อานาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
๒.๒ ลักษณะต้องห้าม
๒.๒.๑ เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๒.๒.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กาหนดในกฎ ก.พ.อ.
/๒.๒.๓ เป็น...

-๒๒.๒.๓ เป็ น ผู้ อ ยู่ ในระหว่างถูกสั่ งพั กราชการ หรือถู กสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่ อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๒.๒.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๒.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๒.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๒.๗ เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิส าหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒.๙ เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกเพราะกระท าผิด วิน ัย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น
๒.๒.๑๐ เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
อนึ่ ง สาหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่รับสมัครสอบแข่งขัน และไม่อาจให้
เข้ า รั บ การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ า ปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี
ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๓.๑ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตาม
รายละเอี ย ดบั ญ ชี แ นบท้ ายประกาศมหาวิท ยาลั ย ฯ เอกสารแนบท้ า ยหมายเลข ๑ โดยต้ องเป็ น ผู้ ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร
ทั้ ง นี้ คุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น คุ ณ วุ ฒิ ที่ คณ ะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิ กรณีผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อัตราเงินเดือน
ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกาหนด
๒.๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานแสดงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ในระดับที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกาหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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๔๕๐
๕๐๐

TOEFL
CBT
๑๐๐
๑๓๐

IBT
๔๕
๕๕

IELTS

TOEIC

หมายเหตุ

๔
๔.๕

๕๐๐
๕๕๐

ผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี
(นับจากวันที่ยื่นใบสมัคร)
/๒.๓.๓ กรณี...

-๓๒.๓.๓ กรณี ที่ผู้ ส มัครสอบไม่มีห ลั กฐานแสดงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามข้อ
๒.๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กาหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ผู้สมัครสอบยื่นความจานงขอทดสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ในวันที่
สมั ค รสอบแข่ ง ขั น (ระหว่ า งวั น ที่ ๘ – ๒๑ มี น าคม ๒๕๖๔ ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ/เว้ น วั น หยุ ด
นัก ขั ต ฤกษ์ ณ งานบริ ห ารงานบุ ค คล กองกลาง ส านั กงานอธิ การบดี ชั้ น ๑ อาคารเรี ยนรวม ๘ ชั้ น )
โดยชาระค่าสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ จานวน ๕๐๐ บาท
(๒) สอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถภาษาอั ง กฤษ ในวั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เลย (โดยน าหลั กฐานใบเสร็จรั บ เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
ไปแสดงต่อศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงมีสิทธิเข้าทดสอบ
ความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ)
(๓) ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
(๔) ผู้ ส มั ค รสอบจะมี สิ ท ธิ ส อบแข่ ง ขั น เป็ น พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ต้ อ งสอบทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ ทั้ ง ด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า น และ
การเขียน โดยมีผลการสอบทุกด้านด้านละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. การรับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะเข้ารับ การสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริห าร
งานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ในเวลาราชการ (ไม่ เว้น วัน หยุด ราชการ/เว้น วัน หยุด นั กขั ต ฤกษ์ ) สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ ม เติม ได้ที่
โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๘๓๕๒๒๔ – ๘ ต่อ ๔๑๑๑๕ หรือ ๔๒๑๑๑
๔. หลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๔.๒ สาเนาใบปริญญาบัตรหรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาแล้ว
และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หากสาเร็จการศึกษาในหลายระดับ เช่น ระดับปริญญาตรี /
ปริญญาโท /ปริญญาเอก ให้แนบมาทุกระดับ อย่างละ ๑ ชุด
๔.๓ สาเนาหลักฐานที่แสดงระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๒.๓.๒ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๔.๗ สาเนาทะเบียนสมรส จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
/๔.๘ รูปถ่าย...

-๔๔.๘ รู ป ถ่ายหน้ าตรงไม่ ส วมหมวกและแว่น ตาด า (ถ่ ายไว้ไม่เกิน ๖ เดื อน เป็ น รูป ถ่ ายที่ ถ่ายใน
ครั้งเดียวกันทั้งหมด) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔.๙ สาเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๑๐ หนัง สือ อนุญ าตจากหน่ว ยงานหรือ ผู ้มีอานาจสั่ง บรรจุให้ม าสอบและยิน ดีใ ห้ม าบรรจุ
เมื่อสอบได้ สาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑๑ สาเนาหลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้หรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
๔.๑๒ หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
๔.๑๓ หนังสือรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการ (ก.พ.อ.) กรณีที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
๔.๑๔ ใบรับรองแพทย์ทางสุขภาพกายจากโรงพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่น
สมัคร (ฉบับจริง)
ทั้งนี้ ให้ ผู้ส มัครน าหลั กฐานฉบับ จริงมาแสดงและส าเนาหลั กฐานต้องมีการรับ รองสาเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อกากับทุกฉบับ (ยกเว้น ๔.๑๐ และข้อ ๔.๑๔ ให้นาฉบับจริงมาเท่านั้น)
๕. ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบแข่งขัน
๕.๑ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็ น ไปตามประกาศรับ สมัครสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือว่าผู้ สมัครสอบเป็นผู้ ขาดคุณ สมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๕.๒ เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งติ ด ตามประกาศต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๖.๑ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๕๐๐ บาท
๖.๒ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ๕๐๐ บาท
โดยให้ผู้สมัครสอบชาระเงิน ณ ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย และเมื่อชาระเงินแล้วจะไม่สามารถ
เรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขัน และกาหนดวัน เวลา สถานที่
สอบและกาหนดการสอบ ทาง ww.lru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒ – ๘๓๕๒๒๔ ต่อ ๔๑๑๑๕ หรือ
๔๒๑๑๑ ดังนี้

/ลาดับที่...

-๕ลาดับที่
รายการ
๑
สอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
๒
ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
๓
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
๔
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๕
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๖
สอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์)
๗
ประกาศผลสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)
๘
รายงานตัวและปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี
๒๕ มีนาคม 2564
๓๑ มีนาคม 2564
๒ เมษายน 2564

หมายเหตุ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
๒๗ เมษายน 2564
๓๐ เมษายน 2564
๖ พฤษภาคม 2564
๑๗ พฤษภาคม 2564

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
โดยวิ ธีการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่ วไป ภาคความรู้ ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง และ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันต้อ งได้ค่า คะแนนในแต่ล ะภาคไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิ บ และ
เมื่อเฉลี่ ย ทุกภาครวมทั้งสิ้นต้องไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
๑๐. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลย จะประกาศรายชื่อ ผู้ส อบผ่า นการแข่ง ขัน ได้ ทาง www.lru.ac.th
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่า กัน ให้พิจ ารณา
ค่า คะแนนที่ส ูง กว่า ในภาความรู ้ค วามสามารถที ่ใ ช้เ ฉพาะตาแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง
ภาคความรู ้ค วามสามารถทั ่ว ไป และล าดับ เลขประจาตัว สอบก่อ นตามล าดับ และขึ ้น บัญ ชีไ ว้บ ัญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี
ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศสอบแข่ งขั น ต าแหน่ งเดี ย วกั น นี้ อี ก และได้ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้
ใหม่ แ ล้ ว ในขณะที่ ร ะยะเวลาในการขึ้ น บั ญ ชี ข องผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต าแหน่ ง นั้ น ไม่ ค รบก าหนด ให้ ถื อ ว่ า
การประกาศสอบแข่งขันครั้งใหม่เป็นการยกเลิกบัญชีที่ยังไม่ครบกาหนดนั้นนับแต่วันที่ประกาศสอบแข่งขันครั้งใหม่

/๑๑. การ...

-๖๑๑. การรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง และการเริ่มปฏิบัติงาน
ให้ผู ้ที ่ส อบแข่ง ขัน ได้ ตามประกาศผลการสอบแข่ง ขัน มารายงานตัว และเริ ่ม ปฏิบ ัติง าน
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดาเนินการสอบแข่งขัน ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้ น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ ท่านได้รับการแข่งขัน หรือมีพฤติกรรมทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้
....................................................
ลาดับ
ชื่อตาแหน่ง/สังกัด
ที่
๑ อาจารย์/สังกัดสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

คุณวุฒิ / คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

อัตรา
เงินเดือน

๑. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท าง
ระดับ
คณิ ต ศาสตรศึ ก ษา/การสอนคณิ ต ศาสตร์ แ ละ ปริญญาโท
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ๒๖,๒๕๐/
หรือ
ปริญญาเอก
๒. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง
๓๑,๕๐๐
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์และปริญญาโทหรือปริญญา
เอกทางคณิตศาสตรศึกษา/การสอนคณิตศาสตร์
................................................................

จานวน
๑

หมาย
เหตุ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
…………………………………..
๑. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)
๑.๑.๑ ภาษาไทย (๓๐ คะแนน)
๑.๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
(๓๐ คะแนน)
๑.๑.๓ ระเบียบกฎหมายที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)
๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑.๒.๑ ความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกทีส่ มัคร (๖๐ คะแนน)
๑.๒.๒ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู (๔๐ คะแนน)
๑.๓ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมิน ผู้ เข้าสอบเพื่อพิจ ารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางานโดยการสัมภาษณ์หรือทดสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ และบุคลิกภาพอื่นๆ
…………………………………..

