.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 1/๒๕64
----------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามความมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร ว่า ด้ว ยการบริห ารงานบุค คลส าหรับ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขัน พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ลงวัน ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับ สมัค ร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งและอัตรำที่รับสมัคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๑.๑ ประเภทวิชาการ จานวน 13 อัตรา
๑.๒ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สนับสนุน) จานวน 1 อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำง
คุณวุฒิ

สำยวิชำกำร
(บำท)

สำยสนับสนุน
(บำท)

ปริญญาตรี

-

21,000

ปริญญาโท

28,000

24,500

ปริญญาเอก

33,600

-

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๔ ของประกาศ

๒
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขั น พนั กงานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่น
(๑๒) ไม่ เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทาง
จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(๑๔) ไม่เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตามนโยบายเกษียณอายุ
ราชการก่อนกาหนดของรัฐบาล
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและลักษณะงานที่จะให้ปฏิบั ติงาน ดังรายรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๒.๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สายวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ๒)
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่ง สายวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๓)
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่ง สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ๔)

๓
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบ สามารถสมั ค รได้ ท างอิ น เตอร์ เน็ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 - 23
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดคูม่ ือการลงทะเบียนสมัคร
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ https://e-par.kpru.ac.th/CEAS/
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร หลังจากชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้ว นสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ ส าเนาใบรายงานผลการศึ ก ษา (Transcript of Records) โดยต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ในกรณีผู้ส มัค รเป็น เพศชายให้แ นบหลัก ฐานการพ้น พัน ธะทางทหาร (สด.๘
หรือ สด.๔๓) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สาเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบีย นสมรส หนัง สือ สาคัญ การเปลี่ย นชื่อ ตัว
หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๘ สาหรับ ผู้ส มัค รสอบประเภทวิช าการ (สายวิช าการ) ต้อ งมีผ ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่กาหนดดังต่อไปนี้
๓.๒.๘.๑ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ได้คะแนนตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนน
ขึ้นไป หรือ
๓.๒.๘.๒ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT (Paper Based)
ได้คะแนนตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT (Internet-Based) ได้คะแนนตั้งแต่ ๖๐ คะแนน
ขึ้นไป หรือ
๓.๒.๘.๓ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) ตั้งแต่
๕ คะแนนขึ้นไป หรือ
๓.๒.๘.๔ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (๑๒๐ คะแนน) ตั้งแต่
๗๐ คะแนนขึ้นไป
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสอบสามารถนาผลการสอบย้อนหลัง
ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองผลการสอบจนถึงวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
3.2.9 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน สาหรับตาแหน่งที่กาหนดให้มีหนังสือ
รับรอง จานวน 1 ฉบับ

๔
๓.๒.10 หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 1 ฉบับ
3.2.11 ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ าง ๆ ในใบสมั ค ร พร้ อมทั้ งยื่ น หลั ก ฐานในการสมัค รให้ ถูก ต้อ งครบถ้ว น ในกรณี ที่ มีค วาม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การสอบแข่งขัน อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๓.๒.๑2 ให้ผู้สมัครสอบต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐาน (EMS) ตามข้อ 3.2.1 - 3.2.10
มายังกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ๖๙ หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐ โดยผู้สมัครสอบส่งเอกสารทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภำยในวันที่
25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยยึดวันประทับของไปรษณี ย์เป็นหลัก หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์
และผู้สมัครสอบจัดส่งเอกสารหลักฐานมาไม่ครบถ้วนจะถือท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
๔. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน ๒๐๐ บาท สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส , บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และโมบายแบงค์กิ้ง โดยระบบรับสมัครฯ
จะปิดรับชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ซึ่ง
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ครั้งที่ 1/๒๕64 ในวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. ๒๕64
๖. หลัก สูต ร วิธีก ำรสอบแข่ง ขัน เกณฑ์ก ำรตัด สิน การขึ้น บัญ ชี และการยกเลิก บัญ ชีใ ห้
เป็นไปดังนี้
๖.๑ วิธีกำรสอบแข่งขันพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) ประกอบด้วย
(๑) ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล
(๒) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(๓) ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและสถานการณ์บ้านเมือง
(๔) ความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ , พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๕๙

๕
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๖
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตักเตือน การมีคาสั่ง หรือการทาทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการลาออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕1
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบข้อเขียน (๑) - (๔) คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๖.๑.๒ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (ภำค ข)
๖.๑.๒.๑ สายวิชาการ
- ความรู้ทางสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียน (๗๕ คะแนน)
- สอบสอน และ/หรือสอบปฏิบัติ (๗๕ คะแนน)
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบข้อ เขียน สอบสอน และ/หรือสอบปฏิบัติ
คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๖.๑.๒.๒ สายสนับสนุน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๗๕ คะแนน)
- สอบปฏิบัติ (๗๕ คะแนน)
วิธ ีก ำรประเมิน โดยการสอบข้อ เขีย น (อัต นัย และหรือ ปรนัย ) และสอบปฏิบ ัติ
คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๖.๑.๓ ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค)
- ทดสอบความรู้เกี่ย วกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุค ลิกภาพ
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

๖
๖.๒ หลักเกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จะต้อ งได้ค ะแนนในภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป
(ภาค ก) ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามหลักสูตรภาคความรู้ความสามาร ถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) และให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่
ร้อยละหกสิบขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามหลักสูตรภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
การประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันในแต่ล ะภาคของหลักสู ตรการสอบแข่งขัน
ให้ประกาศตามลาดับที่ของผู้สมัคร
๖.๓ ระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
๖.๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๖.๓.๒ ห้ามผู้เข้าห้องสอบมาสายเกิน ๑๕ นาที หลังกาหนดเวลาเริ่มเข้าห้องสอบ
๖.๓.๓ ห้ ามออกนอกห้องสอบภายในเวลา ๒๐ นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ ในกรณี ที่มีเหตุ
ฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจาเป็นต้องออกนอกห้องสอบ ให้กรรมการห้องสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด
๖.๓.๔ ผู้เข้าห้องสอบต้องเชื่อฟังคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบเกี่ยวกับปฏิบัติการสอบ
อย่างเคร่งครัด
๖.๓.๕ หากผู้เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบไม่ว่าภาคใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบ
ในครั้งนั้น
๖.๓.๖ ห้ามสูบบุหรี่และใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
๖.๓.๗ ผู้เข้าห้องสอบต้องนาปากกา ดินสอที่มีความเข้มไม่ต่ากว่า ๒B ยางลบ และอุปกรณ์
อื่น ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดเตรียมไว้ให้ และห้ามนาข้อสอบในการทดสอบออก
นอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
๖.๔ กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับจาก
เลขประจ าตั ว ผู้ ส มั ค รสอบ ณ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร และทางเว็ บ ไซต์
www.kpru.ac.th
บัญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ ให้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับแต่ วันขึ้นบัญ ชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน ใน
ตาแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิก
๖.๕ กำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๖.๕.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ โดยได้แสดงเจตนา
สละสิทธิ์เป็นหนังสือ
๖.๕.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กาหนด

๗
๖.๕.๓ ผู้ นั้ น มี เหตุ ไม่ อ าจเข้ าปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ต ามก าหนดเวลาที่ จ ะบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ใน
ตาแหน่งที่สอบได้
๖.๕.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ทุกบัญชีที่สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งเดียวกัน
๗. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ผู้สอบแข่งขัน ได้ และได้รับ การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย จะต้องทาสั ญ ญาจ้างตามแบบที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด โดยการจ้างครั้งแรกกาหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี และต้องมีการ
ทดลองปฏิบั ติงานเป็ น เวลา ๑๒ เดือน หากผลการประเมินปรากฏว่าเป็นผู้ มีความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยกาหนด จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564 (สายวิชาการ)
1. คณะครุศาสตร์
จานวน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
1.1 ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
สำขำวิชำพลศึกษำ หรือวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
- มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นนักกีฬำ หรือผู้ฝึกสอนกีฬำ
(มีหนังสือรับรอง หรือเอกสำรรับรอง)
1.2 ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำหลักสูตรและ
ประจาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
กำรสอน หรือหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
1.3 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษศึกษำ กำรสอนภำษำอังกฤษ
ภำษำศำสตร์ (ภำษำอังกฤษ) วรรณคดีอังกฤษ หรือภำษำ
และวรรณคดีอังกฤษ ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำภำษำอังกฤษ หรือ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษศึกษำ กำรสอนภำษำอังกฤษ
ภำษำศำสตร์ (ภำษำอังกฤษ) วรรณคดีอังกฤษ หรือภำษำ
และวรรณคดีอังกฤษ ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
และปริญญำโท สำขำภำษำอังกฤษ
- ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ได้แก่
1. TOEIC ≥ 780 คะแนน หรือ
2. CU - TEP ≥ 75 คะแนน จำก 120 คะแนน หรือ
3. TOEFL IBT ≥ 78 คะแนน หรือ
TOEFL PBT ≥ 547 คะแนน หรือ
TOEFL CBT ≥ 180 คะแนน หรือ
4. IELTS ≥ 6 คะแนน
รวม 3 อัตรา
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)

2
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์
2
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจำสำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (แขนงวิชำเอกสำขำวิศวกรรม
ขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมแหล่งนำ วิศวกรรม
โครงสร้ำง หรือวิศวกรรมและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง)
และต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิศวกรรม
โยธำ
รวม
2
อัตรา
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)
ตาแหน่ง

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง
3.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาภาษาจีน

3.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาวิจติ รศิลป์และประยุกต์ศิลป์

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำภำษำจีน ภำษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์ประยุกต์
วรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัย อักษรศำสตร์จีน หรือ
กำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ
1

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำวิจิตรศิลป์ (แขนงจิตรกรรมสำกล หรือ
ประติมำกรรมสำกล) โดยสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำครุศำสตร์ หรือสำขำกำรศึกษำศำสตร์
3.3 ตาแหน่งอาจารย์
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจาสาขาวิชาดนตรี
สำขำวิชำดนตรีสำกล ดนตรีศึกษำ มำนุษยดุริยำงควิทยำ
ดนตรีวิทยำ ดุริยำงคศิลป์ ดุริยำงคศำสตร์ กำรจัดกำร
และกำรสอนดนตรี กำรประพันธ์เพลง เครื่องมือเอก
แซกโซโฟน เปียโน เครื่องเป่ำทองเหลือง (ทรัมเป็ต)
และต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำดนตรี
และมีคุณวุฒิสำขำศึกษำศำสตร์ หรือครุศำสตร์
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)

3
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
จานวน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
3.4 ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์
สารสนเทศศึกษา
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ สำรสนเทศศึกษำ
หรือสำรสนเทศศำสตร์ หรือ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรศึกษำ และ
ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ บรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ สำรสนเทศศึกษำ หรือสำรสนเทศ
ศำสตร์
3.5 ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำปรัชญำ
ประจาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ศำสนำ หรือปรัชญำและศำสนำ และต้องสำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำปรัชญำ ศำสนำ หรือปรัชญำและ
ศำสนำ หรือ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำปรัชญำ
ศำสนำ หรือปรัชญำและศำสนำ และต้องสำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท สำขำวิชำปรัชญำ ศำสนำ หรือปรัชญำและ
ศำสนำ
รวม 5 อัตรา
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)
4. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการบัญชี

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำกำรบัญชี และต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำกำรบัญชี

รวม 1 อัตรา
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)

4
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หรือ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต
หรือวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และต้อง
สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต หรือ
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
รวม 1 อัตรา
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)
ตาแหน่ง

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
จานวน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจาสาขาวิชาการบัญชี
สำขำวิชำกำรบัญชี และต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
สำขำกำรบัญชี
รวม 1 อัตรา
หมายเหตุ สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร ต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรทำวิทยำนิพนธ์
(แผน ก)

เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564 (สายสนับสนุน)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
ประจากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
วิทยำศำสตรบัณฑิต วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ไฟฟ้ำ หรือเทคโนโลยีไฟฟ้ำ
- ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ สำขำ
อำชีพในสำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร และผ่ำนกำรประเมิน
กำรรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน พ.ศ. 2545 ในสำขำอำชีพ
ช่ำงไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สำขำช่ำง
ไฟฟ้ำภำยในอำคำร (มีหนังสือรับรอง หรือเอกสำรรับรอง)
- มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนไฟฟ้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
2 ปี (มีหนังสือรับรอง)
รวม
1
อัตรา
ตาแหน่ง

เอกสารหมายเลข 3
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 1/2564 (สายวิชาการ)
ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์ ทุกโปรแกรมวิชา

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสิตนักศึกษา
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารหมายเลข 4
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2564 (สายสนับสนุน)
กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
ประจากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน เกีย่ วกับไฟฟ้า
2. ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและคานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ควบคุมก่อการสร้างในงานไฟฟ้า วิเคราะห์ พัฒนา ทดสอบ และหา
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงาน
ด้านไฟฟ้า
4. วางแผนงานประกอบในงานไฟฟ้า ตรวจสอบ ดูแลการสร้าง ติดตั้ง
ซ่อมและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

