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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 

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

  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าท างานเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  จ านวน  2  อัตรา  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน
เป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างดังนี้  คือ 

1.  ต ำแหน่งที่แต่งตั้ง 
  1.  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  ระดับปริญญาโท  อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ  15,010  บาท 
  2.  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง  ระดับปริญญาเอก  อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ  20,270  บาท 

2.  คุณสมบัติ 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1.1  มีสัญชาติไทย 
  2.1.2  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  2.1.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.2  ลักษณะต้องห้าม 
  2.2.1  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการเมือง 
  2.2.2  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
  2.2.3  ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  2.2.4  ไมเ่ป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  2.2.5  ไมเ่ป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.2.6  ไมเ่ป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.2.7  ไม่เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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  2.2.8  ไมเ่คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน 

  2.2.9  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
  2.2.10  ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคติดต่อ          
ร้ายแรง  หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิต
ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง  และเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานในหน้าที ่

3.  วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครที่  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (ตึก 14 ) ชั้น 3               
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตั้งแต่วันที่  9 – 18  
ตุลาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30  น.  ในวันเวลาราชการเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

4.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
  ปริญญาโท  จ านวน   100  บาท 
  ปริญญาเอก  จ านวน   200  บาท 

5.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะน ำไปยื่นในกำรสมัคร 
  5.1  ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ 
  5.2  ส าเนาวุฒิการศึกษา  หรือใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ที่สถานศึกษาออกให้   
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษา  อย่างช้าภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ 
  5.3  หลักฐานการผ่านงาน  หรือแสดงความช านาญการ  (ถ้าม)ี 
  5.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
  5.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
  5.6  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
  5.7  ส าเนาใบผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร  (สด. 9)  ส าหรับเพศชาย  จ านวน  1  ฉบับ 

6. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ในวันอังคารที่  20  ตุลาคม  2558  (ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th) 
 
 

/7.วิธีการคัดเลือก... 

http://www.kpru.ac.th/


- 3 - 

7.  วิธีกำรคัดเลือก 
  -   จะท าการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก  (100  คะแนน) 
  -   สอบสอน  (50  คะแนน) 
  -  สอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50  คะแนน) 

8.  วันเวลำ  และสถำนที่ท ำกำรคัดเลือก 

  ท ำกำรคัดเลือก  ในวันพุธที ่ 28  ตุลำคม  2558  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
ต ำแหน่ง เวลำ รำยละเอียดกำรสอบ 

1. อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ ำนวน 1 อัตรำ 

13. 00 น.  
เป็นต้นไป 

-  สอบวิชำเอก   ณ  ห้องประชุมเล็ก 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสอน  ณ  ห้องประชุมเล็ก 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- สอบสัมภำษณ์ ณ  ห้องประชุมเล็ก 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2.อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง   
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จ ำนวน 1 อัตรำ 
 

09.00 - 16.30 น. -  สอบวิชำเอก  ณ  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสอน  ณ  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
-  สอบสัมภำษณ์  ณ  คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60 

10.  ประกำศผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศผลการคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 29  ตุลาคม  
2558   
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11.  กำรจ้ำง 
           ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ค่าจ้างตามจ านวนในข้อ 1 และจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันจันทร์ที่  2  
พฤศจิกายน  2558 

ประกาศ    ณ   วันที่    8  ตุลาคม   พ.ศ.  2558  

                       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำนเป็นอำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 

ฉบับประกำศ  ณ  วันที่  8  ตุลำคม  พ.ศ.  2558 
 
 

ต ำแหน่ง/สังกัด สำขำ/คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

1.  อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

-  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก   
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์   
การสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 

1 

2.  อำจำรย์ประจ ำตำมสัญญำจ้ำง 
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  
สาขาวิชาการเงิน  การบัญชี  เศรษฐศาสตร์   
หรือบริหารธุรกิจ  และต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาการเงิน 
 

1 
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