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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) 
 

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านการศึกษา 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

3. จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. ร่วมวางแผนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่กำหนดเพื่อให้ได้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา 

5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา เพื ่อพัฒนางานด้าน
การศึกษา 

6. ประสานงานและร่วมดำเนินการเรื ่องการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ
อาจารย์ 

7. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษา เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

8. การประกันคุณภาพการศึกษา  
9. ประสานงานเพื ่อสนับสนุนการจัดการเร ียนการสอนทั ้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เช่น  

การประสานผู้สอน การประสานแหล่งฝึก เป็นต้น 
10. ร่วมจัดทำงบประมาณด้านการเรียนการสอน จัดทำและการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าสอน 

ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ 
11. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยฯ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
12. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง       1 อัตรา 

          ค่าตอบแทน    12,000 บาท/เดือน 
          ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2566 
         คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1. ได้ร ับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื ่นที ่เทียบได้ ในระดับเดียวกันสาขาวิชาทางการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์ 

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
4. สามารถทำงานในภาวะกดดันของเวลา และสภาพแวดล้อมได้ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200   
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่   จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป  
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1.2 ชื่อตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
งานวิจัย 

๑. ร่าง-ตอบโต้ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ/ หนังสือภายนอก และภายในที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
วิทยาลัย 

๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของวิทยาลัย 

๓. เป็นผู้ประสานงาน เข้าร่วมประชุมที่เก่ียวข้องกับงานของฝ่ายวิจัย 

๔. ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัย ประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิจยั 

๕. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน และภายนอก
วิทยาลัย 

๖. จัดเก็บเอกสาร จัดหมวดหมู่ ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ สัญญา และทุนสนับสนุนการวิจัย 

๗. ติดตามเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลการขอทุนจากคณาจารย์ และประสานงานให้เป็นไปตามกำหนดการ
ของแหล่งทุน 

๘. ทำบันทึกขอเบิกเงินสัมมนาคุณการตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่งานวิจัย ให้กับนักวิจัยของวิทยาลัย 

๙. รวมรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือนำเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ เพ่ืออัพเดทข้อมูล และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ และจัดเก็บลงระบบฐานข้อมูลการวิจัย 

๑๐. เก็บหลักฐานเอกสารงานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เป็นระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือให้งานต่อการสืบค้นข้อมูล 

๑๑. รวมรวบรายชื่อ visitor (ผู้มาเยือนวิทยาลัยฯ) เพ่ืออัพเดทข้อมูล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีผู้มา
เยือน 

 
งานบริการวิชาการ 

๑. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอก 

๒. เก็บรวบรวมหลักฐาน เอกสาร เข้าสู่ระบบบที่เกี่ยวข้อง 

๓. ร่วมวางแผนการจัดอบรมหลักสูตรในโครงการต่างๆ และประสานงานด้านหลักสูตรการอบรมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสภาการพยาบาล 

๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ 

๕. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนําเบื้องต้นแก่บุคลากร ในการดําเนินงานด้านบริการวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย อาทิ ระเบียบการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ การขออนุมัติลายเซ็น ดำเนินโครงการบริการ
วิชาการ ฯ 

๖. จัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติลายเซ็น ดำเนินโครงการบริการวิชาการ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการจนโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ รวบรวมเอกสารด้านการเบิกจ่ายและทำขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ 

๗. บันทึก ปรับปรุง แก้ไข และจัดการข้อมูลบริการวิซาการของบุคลากร และโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ เพื่อให้วิทยาลัยมีข้อมูลที่เก็บเป็นระบบและสามารถเรียกใช้เพ่ือประโยซน่ในส่วนอื่น ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว เช่น นําไปวางแผนบริการวิซาการในปีถัดไป 

๘. จัดทำข้อมูลรายงานด้านสถิติการให้บริการวิชาการของบุคลากรในวิทยาลัย 
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อัตราว่าง       1 อัตรา 
          ค่าตอบแทน    12,000 บาท/เดือน 
          ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2566 
   

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
4. สามารถทำงานในภาวะกดดันของเวลา และสภาพแวดล้อมได้ 

  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200   
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่   จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป  
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1.3 ชื่อตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ 
      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับองค์กรทั้งในประเทศ หรือระหว่างประเทศ 

2. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การประชุม
เจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

4. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. ดำเนินงานเกี่ยวกับศิษย์สัมพันธ์ 
7. เป็นพิธีกรในการจัดงาน/ประชุม/อบรม ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
8. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลใน

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
10. วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
11. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง       1 อัตรา 

          ค่าตอบแทน    12,000 บาท/เดือน 
          ระยะเวลาการจ้าง  วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2566 
   

         คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน 

วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์  
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. สามารถตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
4. สามารถทำงานในภาวะกดดันของเวลา และสภาพแวดล้อมได้ 
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 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200   
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่   จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน 
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป  
 

 
 




