.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2/๒๕64
-----------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ 2/๒๕64 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้ว ยการบริห ารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ กาแพงเพชร พ.ศ.๒๕6๒ และฉบับ ที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุ ค คลส าห รั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ดังนี้
๑. ตำแหน่งและอัตรำที่รับสมัคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ตาแหน่งอาจารย์ ประเภทวิชาการ จานวน 2 อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำง
คุณวุฒิ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ประเภทวิชำกำร
(บำท)
28,000
33,600

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
/(5) ไม่เป็นผู้...

-2(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
(6) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานชั่วคราวในลักษณะเดียวกับ
การพักงานหรือพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการ
(7) ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 มีคุณสมบัติของอาจารย์ประจา ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2.2.2 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือการศึกษา เกณฑ์สาขาเกี่ยวข้องของสภาการพยาบาล
2.2.3 มีใบอนุ ญ าตเป็น ผู้ ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่เป็น
ปัจจุบัน
2.2.4 มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาพยาบาล
2.2.5 เป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานประจาเต็มเวลาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 คุ ณ วุ ฒิ / สำขำวิ ช ำและลั ก ษณะงำนที่ จ ะให้ ป ฏิ บั ติ งำน ดั งรายรายละเอี ย ดแนบท้ า ย
ประกาศนี้
๒.3.๑ คุณวุฒิ/สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข ๑)
๒.3.๒ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข 2)
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ 1 ต.นครชุม
อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๐๐ โทรสาร ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๑๘
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลำรำชกำร เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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-3๓.๒ เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 1 รูป
๓.๒.๓ สาเนาปริญญาบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษา
ออกให้ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ในกรณีผู้สมัครเป็นเพศชายให้แนบหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร
(สด.๘ หรือ สด.๔๓) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ
ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๘ หนั งสื อ รั บ รองการปฏิ บั ติ งานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.2.9 ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่าสาเนาถูกต้อง และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
๓.๒.10 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันรับรายงานตัวจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๒.11 ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตาแหน่งละ 2๐๐ บาท โดยชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
กลุ่มงานการเงิน ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอานวยการ และค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
/5. การประกาศ...

-4๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร และทางเว็บไซต์ www.kpru.ac.th
๖. วิธีกำรคัดเลือก เกณฑ์กำรตัดสิน ให้เป็นไปดังนี้
๖.๑ วิธีกำรคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัยจำกเงินรำยได้ ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติการสอนทาง
ด้านพยาบาล)
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบปฏิบัติการสอน คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน
๖.๑.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดูความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
- ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์
10 คะแนน
- บุคลิกภาพ
10 คะแนน
- ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
10 คะแนน
- ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา
10 คะแนน
- เจตคติ
10 คะแนน
วิธีกำรประเมิน โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 5๐ คะแนน
โดยจะดาเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) และภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ดังนี้
๖.๒ เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมจากการภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (สอบภาคปฏิบัติการสอนทางด้านพยาบาล) กับภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
เฉลี่ยทุกภาครวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ จึงจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
๖.3 กำรประกำศรำยชือ่ และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้
ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงไป ณ อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และทาง
เว็บไซต์ www.kpru.ac.th
/6.4 การยกเลิก...

-5๖.4 กำรยกเลิกบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
๖.4.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิเป็นหนังสือ
๖.4.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖.4.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน
ตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
๖.4.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งใดไปแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9 เมษายน พ.ศ. 2564
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จากเงินรายได้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 2/2564
จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
อัตรา
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททำงกำรพยำบำล
สำขำกำรพยำบำลเด็ก

ตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

รวม

1

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททำงกำรพยำบำล
สำขำกำรพยำบำลมำรดำ ทำรก หรือกำรผดุงครรภ์

2

อัตรา

เอกสารหมายเลข 2
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จากเงินรายได้ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 2/2564
ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์ ทุกโปรแกรมวิชา

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ให้คาปรึกษา แนะนา แก่นักศึกษา
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

