
ประกาศ 
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเขา้ทํางานเป็นลกูจ้างชั่วคราว 

------------------------------------------- 
 ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือ
แต่งต้ังบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังบุคคลเข้าทํางานเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวดังน้ี คือ 
  

1. ตําแหน่งทีแ่ต่งต้ัง   
 1.1 นักวิชาการสาธารณสุข  ประจํางานฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อัตราค่าจ้าง   
เดือนละ 10,370 บาท จํานวน 1 อัตรา   
 

2. คุณสมบัติ  
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
  2.1.1 มีสญัชาติไทย  
  2.1.2 อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2.1.3 เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2.1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  
  2.1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ในสํานักงานได้เป็นอย่างดี  
 2.2 ลักษณะต้องห้าม  
  2.2.1 ไม่เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการเมือง  
  2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้
ความสามารถ  
  2.2.3 ไม่เป็นผูอ้ยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
  2.2.4 ไม่เป็นผูม้ีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
  2.2.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
  2.2.6 ไม่เป็นผูม้ีหน้ีสินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย  
  2.2.7 ไม่เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  
   2.2.8 ไม่เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน  
  2.2.9 ไม่เป็นผูเ้คยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
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  2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือ 
โรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่ปรากฏอาการ
เด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  
  2.2.11 ไม่ เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร             
ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 
 
 
3.คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
   
 3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล หรือสาขาอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
 3.2 มคีวามรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในสานักงาน 
ได้เป็นอย่างดี 
 3.3 มมีนุษยสมัพันธ์ดี  มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
   
4.หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1.จัดทําแผนและโครงการตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานภายนอกต่อต้านยาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา 
 2.สรุปรายงานผลการดําเนินการจัดโครงการต่อต้านยาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา 
 3.ติดตามนักศึกษาที่มีพฤติการณ์เสี่ยงเก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4.จัดทําฐานขอ้มูลนักศึกษารว่มกับสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 (ปปส.ภาค6) 
 5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในเร่ืองของการจัดกิจกรรมต่างๆเก่ียวกับยาเสพติดและเอดส์  
อาทิ  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
 6. ประสานและดําเนินการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  13  แห่ง 
 7. ดูแลและส่งเสริมการพัฒนาชมรม To Be Number One ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
 8. รับส่งหนังสอืราชการท่ีเก่ียวข้องกับงานยาเสพติดและเอดส์  จากหน่วยงานอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก 
 9. การติดตามการรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานอ่ืนๆ 
 10. จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับยาเสพติดและเอดส์ในงานเวชศึกษาป้องกันอย่างถูกต้องและเป็นระบบมิดชิด 
 11. ประสานงานกับบุคคลที่เก่ียวข้องในการดําเนินการจัดโครงการต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา  อาทิ  
วิทยากร  นายกสโมสรนักศกึษาแต่ละคณะ  นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ   
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 12. ประสานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการดําเนินการจัดกิจกรรม  เช่น  ฝ่ายอาคารสถานที่    
ฝ่ายอนุรักษ์พลังงาน   
 13. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
 14. จัดทําซื้อจา้งเก่ียวกับการจัดทําโครงการต่างๆ ในงานป้องกันยาเสพติดและเอดส ์

3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที ่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ต้ังแต่วันที่ 21-31 
ตุลาคม 2556 ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

4. ค่าธรรมเนยีมในการสมัคร  
 ระดับ ปริญญาตรี จานวน 50 บาท   

5. เอกสารและหลักฐานที่จะนําไปย่ืนในการสมัคร  
 5.1 ใบสมัครทีก่รอกสมบูรณ ์ 
 5.2 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก  
ผู้มีอํานาจว่าสําเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ  
 5.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชํานาญการ (ถ้ามี)  
 5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป  
 5.5 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ  
 5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
 5.7 สําเนาใบผา่นการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาํหรับเพศชาย จํานวน 1 ฉบับ  
 

 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเ์ข้ารับการสอบคัดเลือก  
 จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเขา้รับการคัดเลือก ในวันที ่8 พฤศจิกายน 2556 (ผู้สมคัรสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่
เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)  
 

7. วิธีการคัดเลือก  
 จะทําการทดสอบข้อเขียน (ภาค ข) และสอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจะทําการ
สอบคัดเลือกในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ดังน้ี 
 

ตําแหน่ง เนื้อหาวิชาที่สอบและสถานที่สอบ 
นักวิชาการสาธารณสุข   

ประจํางานฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกันศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 

สอบข้อเขียน ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  
สอบภาคปฏิบติัและสัมภาษณ์  
ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  
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8. เกณฑ์การตัดสิน  
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และแต่ละภาครวมกันแล้วต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
60 
  

9. ประกาศผล  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที ่25 พฤศจิกายน 2556 
 

10. การจ้าง  
 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจํานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556  

 
 


