ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
-------------------------ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปางได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเป็ น
พนั กงานมหาวิทยาลั ย ตำแหน่ งประเภทวิช าการ สั งกัดมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ลำปาง ครั้งที่ ๕ งบประมาณ
๒๕๖๔ จำนวน ๗ อัตรา ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

/บัญชีรายชื่อ...

-๒บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะพยาบาลศาสตร์
เลข
ประจำตัว

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
๑

นางผ่องศรี จิตมโนวรรณ

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๑

นางเบญจวรรณ นันทชัย

๒

นางไฉไล ผาเงิน

๓

นางศศิธร คำมี

๔

นางสาววรรณ์วิการ์ ใจกล้า

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๑

นางสาวมุกดา สีตลานุชิต

๒

นางสาวอิสรา โยริยะ

๓

นางศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร

๔

นางสาววิชยา เห็นแก้ว

สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
๑

นายปิยธรณ์ เร่งเร็ว

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
๑

นางสุมิตรา วิชา

๒

นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์

/วัน เวลา และสถานที่สอบ...

-๓วัน เวลา และสถานที่สอบ
กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียด
การสอบคัดเลือกมีดังนี้
๑. วิชาความรู้ทางสาขาวิชาเอก (๕๐ คะแนน)
ผู้สมัครสอบ
เวลา
๑. สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๒. สาขาวิชาการพยาบาล
(๒ ชั่วโมง)
เด็กและวัยรุ่น
๓. สาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช
๔. สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๕. สาขาวิชาการพยาบาล
(๒ ชั่วโมง)
ชุมชน

สถานทีส่ อบ

คะแนน

ห้อง ๓๘๓๑ ชั้น ๓
อาคารโอฬารโรจนหิรัญ

๕๐ คะแนน

ห้อง ๓๘๓๒ ชั้น ๓
อาคารโอฬารโรจนหิรัญ

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๒. วิชาความสามารถภาษาอังกฤษ (กรณีไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ) (๑๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครสอบ
ทุกสาขาวิชา
(กรณีไม่มผี ลทดสอบ
ภาษาอังกฤษ)

เวลา

สถานทีส่ อบ

คะแนน

๑๐.๔๐ - ๑๒.๑๐ น.
(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

ชั้น ๑
อาคาร ๖ ศูนย์ภาษา

๑๐๐ คะแนน

หมายเหตุ

๓. วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (๕๐ คะแนน)
ผู้สมัครสอบ
๑. สาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์
๒. สาขาวิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๓. สาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช
๔. สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
๕. สาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชน

เวลา

สถานที่สอบ

คะแนน

๑๓.๑๐ - ๑๔.๑๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

ห้อง ๓๘๓๒ ชั้น ๓
อาคารโอฬารโรจนหิรัญ

๕๐ คะแนน

๑๓.๑๐ - ๑๔.๑๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

ห้อง ๓๘๓๒ ชั้น ๓
อาคารโอฬารโรจนหิรัญ

๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

/๔. สอบสัมภาษณ์...

-๔๔. สอบสัมภาษณ์และทดลองสอน (๑๐๐ คะแนน)
คณะ/สาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์
- สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช
- สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน
- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
- สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ชื่อ - สกุลผู้สอบ
นางผ่องศรี จิตมโนวรรณ
นายปิยธรณ์ เร่งเร็ว
๑. นางสุมิตรา วิชา
๒. นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์
๑. นางเบญจวรรณ นันทชัย
๒. นางไฉไล ผาเงิน
๓. นางศศิธร คำมี
๔. นางสาววรรณ์วิการ์ ใจกล้า
๑. นางสาวมุกดา สีตลานุชิต
๒. นางสาวอิสรา โยริยะ
๓. นางศิริรัตน์ ศรีภัทรางกูร
๔. นางสาววิชยา เห็นแก้ว

เวลา

สถานที่

๑๔.๓๐ น.
๑๔.๔๐ น.
๑๔.๕๐ น.
๑๕.๐๐ น.
เป็นต้นไป

ห้องประชุมจามจุรี
ชั้น ๒
อาคารสำนักงาน
อธิการบดี

๑๕.๓๐ น.

หมายเหตุ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึ กษาและการจัดการเรีย นการสอน ความรู้ทางสาขาวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์
ดังนี้
๑. จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
๒. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รั บการอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยในวันยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่ ให้นำ
หลักฐานการอนุมัติปริญญาที่แสดงว่าได้รับการอนุ มัติปริญญามาแสดงในวั นสอบคัดเลือก หากไม่นำมาแสดง
ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าสอบคัดเลือก
๓. ผู้สมัครที่ขาดหลักฐานตามที่ระบุในหมายเหตุ ต้องนำเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบ
คัดเลือก
๔. ผู้ ส มั ค รที่ เข้ าสอบสั ม ภาษณ์ ให้ น ำเอกสาร/หลั ก ฐาน ผลงานที่ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาและผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาแสดงประกอบการสัมภาษณ์ โดยจัดทำในรูป แบบแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
อนึ่งผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบความรู้ทางสาขาวิชาเอกและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว หากตรวจภายหลังพบว่าขาดคุณสมบั ติ ถึงแม้จะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกก็ถือว่า
ไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

