ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ที่ 394 /2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตาแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็น อาจารย์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
ตาแหน่งอาจารย์ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร : อาจารย์ประจาสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
1.1 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1.2 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์
1.3 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์
2.2 มีประสบการณ์ทางานด้านการพยาบาลวิชาชีพหรือประสบการณ์สอนด้านพยาบาลไม่น้อยกว่า
2 ปี
2.3 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
สอบจนถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
1) TOEIC
คะแนนไม่ต่ากว่า 400 คะแนน หรือ
2) TOEFL ( Paper Based)
คะแนนไม่ต่ากว่า 393 คะแนน หรือ
3) TOEFL (Computer Based)
คะแนนไม่ต่ากว่า 90 คะแนน หรือ
4) TOEFL (Internet Based)
คะแนนไม่ต่ากว่า 29 คะแนน หรือ
5) IELTS (Academic Module)
คะแนนไม่ต่ากว่า 2.5 คะแนน
2.4 หากมีบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในรอบ 3 ปี ย้อนหลังจากวันที่ส่งเอกสารสมัคร โดย
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) กลุ่มที่ 1
หรือกลุ่มที่ 2 หรือวารสารที่ปรากฏในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ในฐานข้อมูลนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 ด้านการสอนและผลงานทางวิชาการ
1) รับผิดชอบสอนรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏิบัติในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
Bachelor of Nursing Science หรือร่วมสอนรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ตลอดปีการศึกษาต้องมี ภาระงานขั้นต่า
เทียบเท่าการสอน 4 วิชา (วิชาละ 3 หน่วยกิต 45 ชั่วโมง)
2) จัดทารายละเอียดรายวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษาและรายงานการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทาแผนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
3) ผลิตสื่อการสอนและหรือผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับรายวิชาที่รับผิดชอบ
4) ผลิตผลงานทางวิช าการ เช่น บทความวิช าการ หรือบทความวิจัย เป็นต้น เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในแหล่งที่พิมพ์ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ผลงาน
3.2 ด้านการให้บริการวิชาการ
1) ร่ ว มรั บ ผิดชอบจั ดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิช าการตามที่ได้รับมอบหมายโดย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและหรือการทาวิจัย
2) ร่วมประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
4. การรับสมัคร
4.1 สมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – วันเสาร์เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ สานักบริหารงานบุคคล
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
4.2 หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่สานักบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยคริสเตียน เลขที่ 144
หมู่ที่ 7 ถนนพระประโทน - บ้านแพ้ว ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
4. 3 แบ บ ฟ อ ร์ ม ใ บ สมั ค ร แ ละ ร า ยล ะ เ อี ยด ส า มา ร ถ download ไ ด้ ที่ เ ว็ บไ ซ ต์ http://
www.christian.ac.th/ หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา” หรือสอบถามรายละเอียดได้ โทร.034-388-555 ต่อ 1161-3
หรือ E-mail : personnel@christian.ac.th
5. การคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก
สานักบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อม
ทั้งกาหนดวันสอบคัดเลือก สถานที่สอบคัดเลือก และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
โดยมหาวิทยาลัยคริสเตียนจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ทั้งนี้ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.christian.ac.th/ หั ว ข้ อ “ร่ ว มงานกั บ เรา” หรื อ สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่ โทร.
034-388-555 ต่อ 1161-3
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ

7. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
7.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว
7.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
7.3 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
7.4 หลักฐานการศึกษาทุกวุฒิที่จบ พร้อมสาเนา
7.5 หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือหลักฐานการได้รับผ่อนผัน
หรือยกเว้น (เอกสารต้นฉบับพร้อมสาเนา)
7.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมสาเนา

จานวน
จานวน
จานวน
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2
1
1
1

ใบ
ชุด
ชุด
ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

