
 

 
 
 
   
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
--------------------------------------- 

  ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จะด าเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จ านวน 5 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง
ดังนี้ 
 
1. ต ำแหน่งที่แต่งตั้ง 
  ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร จ านวน 5 อัตรา 

ภาระงานที่รับผิดชอบโดยย่อ : เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และข้อบังคับสภาการพยาบาลฯ เพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันการศึกษาและ
เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ตามก าหนด ในปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบัติหน้าที่ ในบทบาท
อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ และปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

 
2. คุณสมบัต ิ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 มีสัญชาติไทย 
   2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 65 ปี 
   2.1.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 

ต ำแหน่ง/สังกัด สำขำ/คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่
หมดอายุ 
- มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
- มีประสบการณ์ทางปฏิบัติการพยาบาล 
- มีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล 
- มีประสบการณ์ในสาขาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 
- สามารถรับปฏิบัติภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอนประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

  
 2.3 ลักษณะต้องห้ำม 
   2.3.1 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   2.3.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ 
   2.3.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   2.3.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   2.3.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   2.3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้มพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.3.7 ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   2.3.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
   2.3.9 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ 
   2.3.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิต
ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
3. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร 
    ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2  
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่ 15 มกราคม – 15  มีนาคม พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์   
    โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้  
    3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า 
ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
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    3.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ 
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
   3.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   3.5 หลักฐานการปฏิบัติการพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
   3.6 หลักฐานการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี)  
จ านวน 1 ฉบับ 
   3.7 ส าเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด.9) ส าหรับเพศชาย จ านวน 1 รูป 
   3.8 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  
(ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
   3.9 ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะพร
รมการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
    ในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายัง งานการ
เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยยึดถือวันประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก หากพ้นก าหนดนี้
หรือผู้สมัครจัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะถือว่าสละสิทธิ์ 
**** กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 055-706555 ตอ่ 1810-1811 
 
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 50 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
5. อัตรำค่ำจ้ำง 
   5.1 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น เทียบเท่าอัตราแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   5.2 ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วยการจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนด้านพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2562 
    
6. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ผู้สมัครสามารถสอบถาม
ได้ที่ โทรศัพท์ 055-706555 ตอ่ 1810-1811 
 
7. วิธีกำรคัดเลือก 
   สอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (100 คะแนน) 
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8. วันเวลำ และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก 
   ในวันที่  30 มีนาคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ต ำแหน่ง เนื้อหำวิชำที่สอบ และสถำนที่สอบ 
อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

- สอบสัมภำษณ์ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
   1.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
   1.2 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
10. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ ได้คะแนนสูงลงมา
ตามล าดับ และบัญชีผู้คัดเลือกใช้ได้ 6 เดือน ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนี้อีก บัญชี
คัดเลือกครั้งนี้ก็เป็นอันยกเลิกไป 
 
11. ประกำศผล 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
 
11. กำรจ้ำง 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้อัตราค่าจ้างตามจ านวนในข้อ 5 และให้มารายงานตัวตั้งแต่  
วันที่ 2-3 เมษำยน  2563 
 
  

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 
          (ดร.น าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์) 
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 


