.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง
--------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางานเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็น
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างดังนี้ คือ
1. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
- ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 14,290 บาท
- ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 19,300 บาท
2. คุณสมบัติ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 ลักษณะต้องห้าม
2.2.1 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการเมือง
2.2.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
2.2.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.2.5 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
2.2.7 ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.2.8 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
/2.2.9 ไม่เป็นผู้...

-22.2.9 ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2.10 ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
3. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่ ด้วยตนเอง ณ อาคารเรียนรวมและอานวยการ ชั้น 3
งานการเจ้าหน้าทีแ่ ละนิติการ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กรกฎาคม
2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
4. ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จานวน 100 บาท
จานวน 200 บาท

5. เอกสำรและหลักฐำนที่จะนำไปยื่นในกำรสมัคร
5.1 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์
5.2 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ซึ่งผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าสาเร็จการศึกษา อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
5.3 หลักฐานการผ่านงาน หรือแสดงความชานาญการ (ถ้ามี)
5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.6 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.7 สาเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด. 9) สาหรับเพศชาย จานวน 1 ฉบับ
6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 (ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.kpru.ac.th)
7. วิธีกำรคัดเลือก
จะทาการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก (100 คะแนน)
สอบสอน (50 คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (50 คะแนน)
/8. วัน เวลา และสถานที่...

-38. วันเวลำ และสถำนที่ทำกำรคัดเลือก
ทาการคัดเลือก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่ง
เวลำ
อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
09.00 - 16.30 น.
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร

รำยละเอียดกำรสอบ
- สอบวิ ช ำเอก ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- ส อบส อน ณ ค ณะม นุ ษ ยศา สตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
- สอบสั ม ภำษณ์ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับที่
และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้ 6 เดือน ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี ถ้ามีการคัดเลือกสาหรับตาแหน่งนี้อีกบั ญชีคัดเลือกได้
ครั้งนีก้ ็เป็นอันยกเลิกไป
11. ประกำศผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
12. กำรจ้ำง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจานวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำนเป็นอำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
ฉบับประกำศ ณ วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2557

ตำแหน่ง/สังกัด

สำขำ/คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีนเป็น
และสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีจีน
กาแพงเพชร

จำนวน
(อัตรำ)
1

