
   

 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

        สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖) 

------------------------------------------------ 
 

 

 ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีความประสงครับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง และบรรจุ

แตงตั ้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหนง อาจารย จำนวน ๖ อัตรา สังกัด โครงการจัดตั้ง 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดวยเงินงบประมาณเงินคงคลัง ประเภทบำรุงการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  รหัสงบประมาณ ๖๖-๑-๑๑๑-๐๑-๐๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย พนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอ ๔ และขอ ๒๒ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวยการสรรหาบุคคล

เพื่อจาง และบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง  

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการ

ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง และบรรจุ

แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดังนี้ 
 

๑. ช่ือตำแหนงท่ีจะจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ๑. ตำแหนง อาจารย ระดับ ปริญญาเอก  

 อัตราเงินเดือน / เดือนละ  ๓๕,๗๐๐ บาท 

 ๒. ตำแหนง อาจารย ระดับ ปริญญาโท  

 อัตราเงินเดือน / เดือนละ  ๒๙,๗๕๐ บาท 
 

 

  รายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป 

 ผูสมัครรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยหลักเกณฑการรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการให

ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

/ ๓. การรับสมัคร… 
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๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

   (๑) ผู ประสงคจะสมัครสอบ ยื ่นใบสมัครดวยตนเองที ่ งานการเจาหนาที ่ (ชั ้น M) 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตั ้งแตวันที ่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี  

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ) 

   (๒) ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึง

วันที ่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๒๓.๐๐ น. ทางเว็บไซต https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru 

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 

 ๓.๒ วิธีการสมัครทางอินเตอรเน็ต 

   (๑)  เขาเว็บไซต https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru  เลือกหัวขอ “สมัครงาน” 

   (๒)  กรอกขอความใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกำหนด  

   (๓)  พิมพแบบฟอรมการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผน 

   (๔)  แนบไฟลเอกสารใหครบถวนแลวเสร็จภายในวันท่ีปดรับสมัครฯ  

    ท้ังนี้  เม่ือกรอกใบสมัครครบถวนและยืนยันแลวจะแกไขขอมูลอีกไมได หากมีการกรอก

ขอมูลผิดพลาดในสาระสำคัญ คือ ชื่อ - สกุล หรือเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ใหแจงขอแกไขขอมูล 

เปนหนังสือใหงานการเจาหนาท่ี แกไขภายในวันสุดทายของการรับสมัคร (วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)  

 ๓.๓ การชำระเงิน สามารถชำระเงินได ๒ วิธี 

   (๑) ชำระเงินไดที ่ เคานเตอร งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตั้งแตวันท่ี  

๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. และใหเก็บหลักฐานการชำระเงิน ไวดวย 

   (๒) นำแบบฟอรมการชำระเงิน ไปชำระเงินไดท่ี เคานเตอรเซอรวิส 7-Eleven ทุกสาขา             

ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๒๓.๐๐ น. และ ใหเก็บ

หลักฐานการชำระเงินไวดวย 

   ท้ังนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณเม่ือชำระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว 
 

 ๓.๔ คาธรรมเนียมในการสมัคร 

   ผู สมัครตองเส ียคาสมัครสอบสำหรับตำแหนงที ่สมัครคัดเลือก ๓๐๐ บาท โดย

คาธรรมเนียมดังกลาว จะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

๔. การสงหลักฐานการสมัคร 

  กรณีผูสมัครทางอินเตอรเน็ต ใหสงใบสมัครพิมพจากอินเตอรเน็ต พรอมติดรูปถายหนาตรง 

ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ถายไวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว แลวลงลายมือชื่อในใบสมัคร 

ใหครบถวน และแนบเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร (ตามขอ ๗.) ใสซองจดหมาย จาหนาซองสงถึง  

งานการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เลขท่ี ๘๓ หมู ๑๑ ถนนสระบุรี – หลมสัก ตำบลสะเดียง อำเภอ

เมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๐๐๐  
 

/ ๕. เอกสารหลักฐาน… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmiscenter.pcru.ac.th%2Fjob_pcru%3Ffbclid%3DIwAR08tm_ReJoPnvJ8A5E8d2xOgAbZHU6I5eC13U_ihE4t55MHBBtqKHQdHCU&h=AT01UbPGGWMpU8L0VZSCGZLFgvlhDGtH0MfmMDCJZbNDpUzPgO5wJSOx9Kfc1_3H2ApawSTVk_c8msSXBaAFxE3wF-Nc-gjzF9OvuyWkxr7W0LjC-kNKr8SpbXQXHzuN4KrcTg
https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru%20%20%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
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๕. เอกสารหลักฐานท่ีจะตองนำมาประกอบการย่ืนใบสมัคร 

 ๖.๑  สำเนาคุณวุฒิทางการศึกษา     จำนวน   ๑  ฉบับ 

 ๖.๒  สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records)  จำนวน   ๑  ฉบับ 

 ๖.๓  สำเนาทะเบียนบาน       จำนวน   ๑  ฉบับ 

 ๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน   ๑  ฉบับ 

 ๖.๕  สำเนาใบผานการเกณฑทหาร  (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)  จำนวน   ๑  ฉบับ 

 ๖.๖  เอกสารอ่ืน ๆ เชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  - สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส  อยางละ ๑ ฉบับ 

        ๖.๗ สำเนาใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั ้นหนึ ่ง หรือ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ท่ีไมหมดอายุ  จำนวน ๑ ฉบับ 

        ๖.๘ เอกสารรับรองประสบการณการปฏิบัติการพยาบาล และประสบการณการสอนทางการ

พยาบาลในสถาบันการศึกษา 

        ๖.๙ เอกสารแสดงประวัตแิละแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) นำมาในวันสอบสัมภาษณ (ถามี) 
 

  ในกรณีที่ไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนำหนังสือรับรอง

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะตองอยู

ภายในกำหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน โดยจะตองสำเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจภายในวันปด

รับสมัคร คือ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๖. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ 

            ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖  ณ งานการเจาหนาที่ (ชั้น M) 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และทางเว็บไซต www.pcru.ac.th 

๗. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือกฯ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณจะดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง 

(สัมภาษณ) ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกจะประกาศใหทราบพรอมกับประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ตามขอ ๖.) 

๘. วิธีสอบคัดเลือก 

 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (สัมภาษณ) จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงท่ี

จะจาง และบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 

ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ เจตคติ การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงาน 

ทางสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค เชาวปญญาและบุคลิกภาพ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)    
 

๙. เกณฑการตัดสิน  

 ผูที่จะผานการสอบคัดเลือกเพื่อจาง และบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองได

คะแนนจากการสอบคัดเลือก  และจะตองไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ ๖๐ 
 

 

/ ๑๐. การยกเลิก… 

http://www.pcru.ac.th/
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๑๐. การยกเลิกการข้ึนบัญชีเฉพาะราย  

 (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์รับการจาง และบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหนง 

ท่ีสอบคัดเลือกได  โดยไดแสดง เจตนาสละสิทธิ์เปนหนังสือ 

 (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 (๓) ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามมหาวิทยาลัยกำหนดเวลาที่จะจาง และบรรจุ

แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหนงท่ีสอบคัดเลือกได 

 (๔) ผ ู น ั ้นไดร ับการจ าง และบรรจุแตงต ั ้งเป นพนักงานมหาวิทยาล ัยในตำแหน งใด 

ท่ีสอบคัดเลือกไดไปแลวใหยกเลิกการข้ึน บัญชีทุกบัญชีท่ีสอบคัดเลือกไดในการสอบครั้งเดียวกัน     

  ๑๑. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที ่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ งานการ

เจาหนาที ่ (ชั ้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และสามารถตรวจสอบ 

ทางเว็บไซต www.pcru.ac.th   

๑๒. การรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 

 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                                

ณ งานการเจาหนาท่ี (ช้ัน M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

 

 

                                                                           

   

                                                             

                                                    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์) 

                          อธิการบดี 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  สังกัด โครงการจัดตั้ง 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖)  

ลงวันท่ี  ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

----------------------------------------------------- 

ตำแหนงท่ี (๐๑)           อาจารย   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  

๑. หนวยงาน   สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๒. จำนวนอัตราวาง  ๒ อัตรา 

๓. อัตราคาจาง  อัตราคาจาง ระดับปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท/ เดือน ระดับปริญญาโท ๒๙,๗๕๐ บาท/  เดือน  

                               คาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล  ๗,๐๐๐  บาท/ เดือน คาประสบการณการปฏิบัติการพยาบาล 

                               หรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล  

                               ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดอืน (คิดตามจำนวนปท่ีมีประสบการณไมเกิน ๑๕ ป ปละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๔. สวัสดิการ            ประกันสังคม 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง   
 

ช่ือตำแหนง วุฒิ/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

อาจารย 

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

สังกัด โครางการจัดตั้ง- 

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(เลขท่ีตำแหนง ๑๔๓,๑๔๕) 

 

 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร  

๒. และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลชุมชนหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน  

๓. หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา โดยตองสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาการพยาบาลชุมชนหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน 

๔. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งท่ีไมหมดอายุ 

๕. มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมีประสบการณ

สอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

      ในกรณีที ่ผู สมัครสำเร็จปริญญาโท สาขาอื ่นที ่ไมตรงตามขอ ๒ ตองมี

ประสบการณการสอนในสาขาที่สมัครในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดงุ

ครรภอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป 

๖. มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน

ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กำหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ป 

ยอนหลัง 
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ตำแหนงท่ี (๐๒)  อาจารย   สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 

๑.  หนวยงาน   สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๒. จำนวนอัตราวาง  ๑  อัตรา 

๓. อัตราคาจาง  อัตราคาจางระดับปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท/เดือน ระดับปริญญาโท ๒๙,๗๕๐ บาท/ เดือน  

                               คาใบประกอบวชิาชีพพยาบาล ๗,๐๐๐ บาท/เดือน คาประสบการณการปฏิบัติการพยาบาล  

                               หรอืประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบนัการศึกษาทางการพยาบาล                            

                               ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (คิดตามจำนวนปท่ีมีประสบการณไมเกิน ๑๕ ป  ปละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๔. สวัสดิการ   ประกันสังคม 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง   
 

ช่ือตำแหนง วุฒิ/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

อาจารย 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา

ทารกและผดุงครรภ 

สังกัด โครางการจัดตั้ง- 

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(เลขท่ีตำแหนง ๑๔๘) 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร 

๒. และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลมารดาทารก สาขา

การผดุงครรภหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน  

๓. หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา โดยตองสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาการพยาบาลมารดาทารกหรือสาขาการผดุงครรภ หรือสาขาท่ีสัมพันธกัน 

๔. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ท่ีไมหมดอาย ุ

๕. มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมี

ประสบการณสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนื่อง

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

      ในกรณีที่ผู สมัครสำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นที่ไมตรงตามขอ ๒ ตองมี

ประสบการณการสอนในสาขาที่สมัครในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการ

ผดุงครรภอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป 

๖. มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน

ผลงานทางว ิชาการท ี ่ ได  ร ับการเผยแพร ตามหล ักเกณฑ ท ี ่ กำหนด  

ในการพิจารณาแตงตั ้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ อยางนอย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ป ยอนหลัง 
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ตำแหนงท่ี (๐๓)           อาจารย   สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  

๑.  หนวยงาน   สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๒. จำนวนอัตราวาง  ๑  อัตรา 

๓. อัตราคาจาง  อัตราคาจางระดับปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท/เดือน ระดับปริญญาโท ๒๙,๗๕๐  

                               บาท/ เดือน คาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ๗,๐๐๐ บาท/เดือน คาประสบการณ 

                               การปฏิบัติการพยาบาล หรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบัน 

                               การศึกษาทางการพยาบาล ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (คิดตามจำนวนปท่ี 

                               มีประสบการณไมเกิน ๑๕ ป  ปละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๔. สวัสดิการ   ประกันสังคม 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง   
 

ช่ือตำแหนง วุฒิ/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

อาจารย 

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  

สังกัด โครางการจัดตั้ง- 

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(เลขท่ีตำแหนง ๑๖๐) 

 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร  

๒. และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเด็กหรือสาขาท่ี

สัมพันธกัน  

๓. หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาโดยตองสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาการพยาบาลเด็กหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน 

๔. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งท่ีไมหมดอาย ุ

๕. มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมี

ประสบการณสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนื่อง

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

      ในกรณีที่ผู สมัครสำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นที่ไมตรงตามขอ ๒ ตองมี

ประสบการณการสอนในสาขาที่สมัครในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการ

ผดุงครรภอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป 

๖. มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน

ผลงานทางวิชาการที ่ไดร ับการเผยแพรตามหลักเกณฑที ่กำหนด ในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ใน

รอบ ๕ ป ยอนหลัง 
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ตำแหนงท่ี (๐๔)  อาจารย   สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 

๑.  หนวยงาน   สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๒. จำนวนอัตราวาง  ๑  อัตรา 

๓. อัตราคาจาง  อัตราคาจางระดับปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท/เดือน ระดับปริญญาโท ๒๙,๗๕๐  

                               บาท/ เดือน คาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ๗,๐๐๐ บาท/เดือน คาประสบการณ 

                               การปฏิบัติการพยาบาล หรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบัน 

                               การศึกษาทางการพยาบาล ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (คิดตามจำนวนปท่ี 

                               มีประสบการณไมเกิน ๑๕ ป  ปละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๔. สวัสดิการ   ประกันสังคม 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง   
 

ช่ือตำแหนง วุฒิ/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

อาจารย 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ

สังกัด โครางการจัดตั้ง- 

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(เลขท่ีตำแหนง ๒๘๒) 

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร  

๒. และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลผูใหญหรือสาขาท่ี

สัมพันธกัน  

๓. หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาโดยตองสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาการพยาบาลผูใหญหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน 

๔. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งท่ีไมหมดอาย ุ

๕. มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมี

ประสบการณสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนื่อง

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

      ในกรณีที่ผู สมัครสำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นที่ไมตรงตามขอ ๒ ตองมี

ประสบการณการสอนในสาขาที่สมัครในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการ

ผดุงครรภอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป 

๖. มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน

ผลงานทางวิชาการที ่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ที ่กำหนด ในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ใน

รอบ ๕ ป ยอนหลัง 

 

 

 

 

 



- ๙ - 

 

ตำแหนงท่ี (๐๕)  อาจารย   สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

๑.  หนวยงาน   สังกัด โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

๒. จำนวนอัตราวาง  ๑  อัตรา 

๓. อัตราคาจาง  อัตราคาจางระดับปริญญาเอก ๓๕,๗๐๐ บาท/เดือน ระดับปริญญาโท ๒๙,๗๕๐  

                               บาท/ เดือน คาใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ๗,๐๐๐ บาท/เดือน คาประสบการณ 

                               การปฏิบัติการพยาบาล หรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลในสถาบัน 

                               การศึกษาทางการพยาบาล ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (คิดตามจำนวนปท่ี 

                               มีประสบการณไมเกิน ๑๕ ป  ปละ ๑,๐๐๐ บาท) 

๔. สวัสดิการ   ประกันสังคม 

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง   
 

ช่ือตำแหนง วุฒิ/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 

อาจารย 

สาขาวิชาการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช  

สังกัด โครางการจัดตั้ง- 

คณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(เลขท่ีตำแหนง ๔๓๙) 

๑. สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร และสำเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชหรือสาขาท่ี

สัมพันธกัน  

๒. หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาโดยตองสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชหรือสาขาท่ีสัมพันธกัน 

๓. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งท่ีไมหมดอาย ุ

๔. มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมี

ประสบการณสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนื่อง

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

      ในกรณีที่ผู สมัครสำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นที่ไมตรงตามขอ ๒ ตองมี

ประสบการณการสอนในสาขาที่สมัครในสถาบันการศึกษาพยาบาลและการ

ผดุงครรภอยางตอเนื่องไมนอยกวา ๕ ป 

๕. มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปน

ผลงานทางวิชาการที ่ไดร ับการเผยแพรตามหลักเกณฑที ่กำหนด ในการ

พิจารณาแตงตั ้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ  

ในรอบ ๕ ป ยอนหลัง 

 


