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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
--------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางานเป็ นอาจารย์ประจาตามสัญ ญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน ๕
อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จานวน ๕ อัตรา ภาระงานที่รับผิดชอบโดยย่อ : เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบั ณ ฑิ ต ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฯ และข้ อ บั ง คั บ สภาการพยาบาลฯ เพื่ อ เตรี ย มจั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาและเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ตามกาหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติหน้าที่
ในบทบาทอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
2. คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปี
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ตำแหน่ง/สังกัด
สำขำ/คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
- ปฏิบัติงานได้เต็มเวลา
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
- มี ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ งครรภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชั้น หนึ่ง หรือ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชี พ การพยาบาล ชั้น หนึ่ ง
ที่ไม่หมดอายุ
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาล ๕ สาขา
หลั ก และมี ป ระสบการณ์ ก ารสอนทางการพยาบาลอย่ างต่ อ เนื่ อ งใน
สถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
หรือการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทสาขาที่สัมพันธ์กับการพยาบาล
โดยมี ประสบการณ์ การสอนสาขาการพยาบาลหลั กไม่น้ อยกว่า ๕ ปี
และมี ป ระสบการณ์ การสอนทางการพยาบาล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
สถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

-2อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
- มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา และได้รับการเผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ต่อ) ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ในรอบ 5 ปี
2.3 ลักษณะต้องห้ำม
2.3.1 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
2.3.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
2.3.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.3.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.3.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2.3.7 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.3.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
2.3.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.3.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ประสงค์ จะสมั ครขอและยื่ นใบสมั ครที่ งานการเจ้ าหน้ าที่ และนิ ติ การ ส านั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. 256๒ ถึงวันที่ ๒ พฤษภำคม พ.ศ. 256๒
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ga.kpru.ac.th/personel ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษำยน พ.ศ. 256๒
ถึงวันที่ ๒ พฤษภำคม พ.ศ. 256๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
๓.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด
1 นิ้ว จานวน 1 รูป
๓.2 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ซึ่งผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
๓.3 หลักฐานการปฏิบัติการพยาบาล อย่างน้อย ๒ ปี
๓.๔ หลักฐานการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา อย่างน้อย ๒ ปี
๓.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
๓.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ

-3๓.๗ ส าเนาหลั กฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๘ สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ
๓.๙ ผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในประก าศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา
๓.๑๐ หลักฐานการชาระเงิน
ในกรณีที่สมัครทางเว็บไซต์ https://ga.kpru.ac.th/personel ผู้สมัครต้องส่งหลักฐาน (EMS)
๓.๑ – ๓.๑๐ มายังงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร 62000 โดยผู้สมัครส่ งเอกสารทั้ งหมดพร้อมรับรองสาเนาให้มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร
ภำยในวันที่ ๓ พฤษภำคม พ.ศ. 2562 โดยยึดถือวันประทับของไปรษณี ย์เป็นหลัก หากพ้นกาหนดนี้หรือ
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะถือว่าสละสิทธิ์
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผู้ ส มั ค รต้ องเสี ย ค่ าธรรมเนี ย มในการสมั ค ร จ านวน 50 บาท โดยช าระค่ าธรรมเนี ยมได้ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. อัตรำค่ำจ้ำง
๕.๑ อัตราค่าจ้างเริ่มต้น
๕.๑.๑ วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเริ่มต้น ๓๐,๔๕๐ บาท
๕.๑.๒ วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเริ่มต้น ๒๔,๕๐๐ บาท
๕.๒ ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่นๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย
การจ้างบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนด้านพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2562
๖. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อ ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๗. วิธีกำรคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๘. วันเวลำ และสถำนที่ทำกำรคัดเลือก
ทำกำรคัดเลือก ในวันเสำร์ที่ ๑๘
ตำแหน่ง
อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
สั งกั ด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร

พฤษภำคม พ.ศ. 256๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รำยละเอียดกำรสอบ
ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภำษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและ
อานวยการ (อาคาร ๑๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-4๙. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
1๐. กำรประกำศขึ้นบัญชีผผู้ ่ำนกำรคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับที่
และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้ 6 เดือน ตั้งแต่ วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนี้อีก บัญชีคัดเลือก
ครั้งนีก้ ็เป็นอันยกเลิกไป
1๑. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภำคม
พ.ศ. 256๒
1๒. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ ๕ และจะเริ่มจ้างตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนำยน
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. 256๒

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

