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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่   22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558                              
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง   ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  24  
กรกฎาคม  2558 ถึงวันที่  9  สิงหาคม  2558 นั้น  เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  (รายละเอียดแนบท้าย) 

2.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14) ชั้น 3 งาน
การเจ้าหน้าที่และนิติการ   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย  ราชภัฏก าแพงเพชร  ตั้งแต่วันที่  10 - 16  
สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  ในวันเวลาราชการเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

3.  เอกสารและหลักฐานที่จะน าไปยื่นในการสมัคร 
  3.1  ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ 
  3.2  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ที่สถานศึกษาออกให้  ซึ่ง
ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา  อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.3  หลักฐานการผ่านงาน  หรือแสดงความช านาญการ  (ถ้าม)ี 
  3.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
  3.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
  3.6  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.7  ส าเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร  (สด. 9)  ส าหรับเพศชาย  จ านวน  1  ฉบับ 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  18  สิงหาคม  2558  (ผู้สมัครสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th) 

/5.  วิธีการคัดเลือก... 
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5.  วิธีการคัดเลือก 
  -   จะท าการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก  (100  คะแนน) 
  -   สอบสอน  (50  คะแนน) 
  -  สอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50  คะแนน) 

6.  วันเวลา  และสถานที่ท าการคัดเลือก 

  ท าการคัดเลือก  ในวันที่  21  สิงหาคม  2558  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่ง เวลา รายละเอียดการสอบ 
1. อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 1 อัตรา 

09.00 - 16.30 น. -  สอบวิชาเอก   ณ  คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสอน  ณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสัมภาษณ์   ณ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง   
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ านวน 4 อัตรา 
 

09.00 - 16.30 น. -  สอบวิชาเอก  ณ  ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสอน  ณ  ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสัมภาษณ์  ณ  ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

8.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศโดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามล าดับ
ที่  และบัญชีผู้คัดเลือกได้ใช้ได้  6  เดือน  ตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  ถ้ามีการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งนี้อีกบัญชี
คัดเลือกได้ครั้งนีก้็เป็นอันยกเลิกไป 

/9.  ประกาศผล... 
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9.  ประกาศผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  24  สิงหาคม  2558 

10.  การจ้าง 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจ านวนในข้อ  1  และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  
2558 

ประกาศ    ณ   วันที่    9   สิงหาคม   พ.ศ.  2558 

            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง   ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 

ฉบับประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 
 

ต าแหน่ง/สังกัด สาขา/คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
จ านวน 
(อัตรา) 

1.  อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

-  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก   
สาขาวิชาภาษาจีน  การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ วรรณคดีจีน  
 

1 

2.  อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น
ภาษาอังกฤษศึกษา วรรณคดีภาษาอังกฤษ  
ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์   
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