
 

 
 
   
 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563  
--------------------------------------- 

  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
1. ต ำแหน่งที่แต่งตั้ง 
 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อัตราค่าจ้าง
ไม่ต่ ากว่าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ค่าจ้างค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรี 
จ านวน 1 อัตรา 
 
2. คุณสมบัต ิ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 มีสัญชาติไทย 
   2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
   2.1.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
   2.2.1 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา 
   2.2.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น 
   2.2.3 มีความสามารถในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัดต่อและถ่ายภาพนิ่ง 
   2.2.4 มีความกระตือรือร้นในการท างานและมีใจรักในงานบริการ 
   2.2.5 มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   2.2.6 มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   2.2.7 มีประสบการณ์ในการท างานในสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานเทียบเท่าจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
   2.2.8 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
    
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  3.1 ด้านหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน
วิชาการฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 
  3.2 ด้านงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร และด้านงานรับเข้าศึกษา 
 3.3 ด้านการเรียนการสอน ด้านงานทะเบียน การวัดและประมวลผล   
  3.4 ด้านประเมินการเรียนการสอน และการติดตามบัณฑิต 
  3.5 ด้านงานธุรการ งานประชุม และพิธีการ 
  3.6 ด้านศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ และบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  3.7 ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่  15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 
08.30-16.30 น. ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
5. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน 50 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
 
6. เอกสำรและหลักฐำนที่จะน ำไปย่ืนในกำรสมัคร 
 6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์ 
 6.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ 
 6.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 6.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 6.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใสแ่ว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 6.6 หลักฐานรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
 6.7 ส าเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด.9) ส าหรับเพศชาย จ านวน 1 รูป 
 
7. ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ที่เว็บไซด์ www.kpru.ac.th 
 
8. วิธีกำรคัดเลือก 
 จะท าการสอบภาคข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Office  และสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง เนื้อหำวิชำที่สอบ และสถำนที่สอบ 
นักวิชำกำรศึกษำ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1. สอบข้อเขียน  
ตั้งแต่เวลา 08.30-10.30 น. 
ณ ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. สอบภำคปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office 
ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. 
ณ ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. สอบสัมภำษณ์ 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

http://www.kpru.ac.th/
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9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 1.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
 1.2 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
10. ประกำศผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
11. กำรจ้ำง 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้อัตราค่าจ้างตามจ านวนในข้อ 1 และจะท าสัญญาจ้างกับงานการเจ้าหน้าที่และ
นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 
 
  

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 
          (ดร.น าพิชญ์ ธรรมหิเวศน์) 
         คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 


