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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือก 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  1/๒๕65 

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

  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/๒๕65  
ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  
๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จงึประกาศรับ
สมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 ๑. ต ำแหน่งและอัตรำที่รับสมัคร   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
         - สายวชิาการ    จ านวน   6  อัตรา 
         - สายสนับสนุน จ านวน   ๒  อัตรา 
    อัตรำค่ำจ้ำง  

คุณวุฒิ สำยวิชำกำร 
(บำท) 

สำยสนับสนุน 
(บำท) 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

- 
28,000 
33,๖๐๐ 

21,000 
- 
- 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้สมัคร 
      ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  ๘  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  และข้อ  ๔  ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ดังนี้ 

/(1)  มีสัญชาติ... 
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   (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
   (๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๔)  ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
   (๕)  ไมเ่ป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
   (๖)  ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   (๗)  ไมเ่ป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (๘)  ไมเ่ป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (๙)  ไมเ่ป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๑๐)  ไมเ่คยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๑๑)  ไมเ่คยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่น 
   (๑๒)  ไมเ่ป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 
   (๑๓)  ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย  โรคติดยาเสพติดให้โทษ  โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิต
ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   (๑๔)  ไมเ่ป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตามนโยบายเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดของรัฐบาล 
   (๑๕)  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร  ที่  นร  ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 

      ๒.๒   คณุสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและลักษณะงำนที่จะให้ปฏิบัติงำน  ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
   ๒.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  สายวิชาการ  (เอกสารหมายเลข  ๑) 
   ๒.๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  สายสนับสนุน  (เอกสารหมายเลข  ๒) 
   ๒.๒.๓  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของต าแหน่ง  สายวิชาการ  (เอกสารหมายเลข  ๓) 
   ๒.๒.๔  ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของต าแหน่ง  สายสนับสนุน  (เอกสารหมายเลข  ๔) 

 ๓.  กำรรับสมัคร 
      ๓.๑  วัน  เวลำและสถำนที่รับสมัคร 

/3.1.1  ให้ผู้ประสงค์... 
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    ๓.๑.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  6 - 17  
มกรำคม  พ.ศ. 2565  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  และผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนสมัคร
สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์  https://e-par.kpru.ac.th/CEAS/    
      ๓.๒  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องส่งให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  หลังจากช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว  ได้แก่ 
    ๓.๒.๑  ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน 
    ๓.๒.๒  ส าเนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๒.๓  ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript  of  Records)  โดยต้องส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๒.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๒.๖  ในกรณีผู ้สมัครเป็นเพศชายให้แนบหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร  (สด.๘ 
หรือ สด.๔๓)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๓.๒.๗  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  
หรือชื่อสกุล  (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    3.2.8  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  ส าหรับต าแหน่งอาจารย์ที่ก าหนดให้มีผล
คะแนนภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  ฉบับ 
    ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว  ผู้สมัครสอบสามารถน าผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน  
๒  ปี  นับจากวันที่ได้รับใบรับรองผลการสอบจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย 
    3.2.9  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดให้มีหนังสือ
รับรอง  จ านวน  1  ฉบับ 

    3.2.10  มีเอกสารประกอบการสอนที่ใช้ในการสอนมาแล้ว  1  ภาคการศึกษา  หรือมี
รายงานการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนร่วมในงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ  30  พร้อมหลักฐานการมีส่วน
ร่วม  ส าหรับต าแหน่งอาจารย์ที่ก าหนดให้ส่งเอกสารดังกล่าว  จ านวน  1  เรื่อง 

    3.2.11  คู่มือปฏิบัติงานหลัก  ส าหรับต าแหน่งที่ก าหนดให้มีคู่มือปฏิบัติงานหลัก  1  เล่ม 
    ๓.๒.12  หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน  1  ฉบับ  
    3.2.13  ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การสอบแข่งขัน  อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว     
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

/3.2.15  ให้ผู้สมัคร... 
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    ๓.๒.๑4  ให้ผู้สมัครสอบต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐาน  (EMS)  ตามข้อ  3.2.1 - 3.2.12    
มายังงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ๖๙  หมู่  ๑  ต.นครชุม  อ.เมือง 
จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐  โดยผู้สมัครสอบส่งเอกสารทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ภำยในวันที่  
18  มกรำคม  พ.ศ. 2565  โดยยึดวันประทับของไปรษณีย์เป็นหลัก  หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์  และ
ผู้สมัครสอบจัดส่งเอกสารหลักฐานมาไม่ครบถ้วนจะถือท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ 

 ๔.  ค่ำธรรมเนียม 
      ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน  ๒๐๐ บาท  สามารถช าระค่าธรรมเนียมได้ที่
เคาน์เตอร์เซอร์วิส , บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  และโมบายแบงค์กิ้ง  โดยระบบรับสมัครฯ 
จะปิดรับช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครในวันที่   17  มกราคม  พ.ศ. 2565   เวลา  16.30  น.   
ซึ่งค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ๕.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  และก าหนดวัน  
เวลา  สถานที่สอบ  ในวันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2565  ทางเว็บไซต์  https://www.kpru.ac.th/ 

 ๖.  หลักสูตร  วิธีกำรคัดเลือก  เกณฑ์กำรตัดสิน  กำรขึ้นบัญชี  และกำรยกเลิกบัญชี  ให้เป็นไปดังนี้ 
      ๖.๑  วิธีกำรคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย  ประกอบด้วย 
    ๖.๑.๑  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 
     ๖.๑.๑.๑  สายวิชาการ 
        -  ความรู้ทางสาขาวิชาเอก  โดยการสอบข้อเขียน  (๗๕  คะแนน) 
        -  สอบสอน  และ/หรือสอบปฏิบัติ  (๗๕  คะแนน) 
   วิธีกำรประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน  สอบสอน  และ/หรือสอบปฏิบัติ 
คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน 
   ๖.๑.๑.๒  สายสนับสนุน 
        -  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (๗๕  คะแนน) 
        -  สอบปฏิบัติ  (๗๕  คะแนน) 
   วิธีกำรประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน  และสอบปฏิบัติ  คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน 

    ๖.๑.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) 
     -  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์  บุคลิกภาพ  
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  ท่วงที  วาจา  เชาวน์ปัญญา 
     วิธีกำรประเมิน  โดยการสอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
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      ๖.๒  เกณฑ์กำรตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนรวมจากการสอบในภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค ข)  กับภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค)  ตั้งแต่ร้อยละหกสิบขึ้นไป   

   อนึ่ง  ผู้ที่จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามหลักสูตรภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (ภาค  ค) 
ต้องได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ตั้งแต่ร้อยละหกสิบขึ้นไป   

      ๖.๓  ระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 
   ๖.๓.๑  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   ๖.๓.๒  ห้ามผู้เข้าห้องสอบมาสายเกิน  ๑๕  นาที  หลังก าหนดเวลาเริ่มเข้าห้องสอบ 
   ๖.๓.๓  ห้ามออกนอกห้องสอบภายในเวลา  ๒๐  นาที  ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ  ในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจ าเป็นต้องออกนอกห้องสอบ  ให้กรรมการห้องสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด 
   ๖.๓.๔  ผู้เข้าห้องสอบต้องเชื่อฟังค าแนะน าของกรรมการก ากับห้องสอบเกี่ยวกับปฏิบัติการสอบ
อย่างเคร่งครัด 
   ๖.๓.๕  หากผู้เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบไม่ว่าภาคใด  จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบใน
ครั้งนั้น 
   ๖.๓.๖  ห้ามสูบบุหรี่และใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ 
   ๖.๓.๗  ผู้เข้าห้องสอบต้องน าปากกา  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ไปเอง  ส่วนกระดาษเขียนตอบ
มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมไว้ให้  และห้ามน าข้อสอบในการทดสอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 

      ๖.๔  กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  โดยเรียงล าดับจากผู้
ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงไป  ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนรวมตามวรรคหนึ่งเท่ากัน  จะประกาศรายชื่อ
ของผู้ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สูงกว่า ในล าดับต้น  ณ  อาคาร
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และทางเว็บไซต์   https://www.kpru.ac.th/ 

  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกใน
ต าแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ให้
เป็นอันยกเลิก 

      ๖.๕  กำรยกเลิกบัญชผีู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
   ๖.๕.๑  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ  โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิเป็นหนังสือ  
   ๖.๕.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๖.๕.๓  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งใน 
   ต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก 
   ๖.๕.๔  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งใดไปแล้ว 
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 ๗.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด  โดยการจ้างครั้งแรกก าหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี   และต้องมีการ
ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา  ๑๒  เดือน   หากผลการประเมินปรากฏว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม 
ในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด  จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 4   มกราคม  พ.ศ.  2565 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4   มกราคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F68ailWc+5Oi9bj73bq2 



เอกสารหมายเลข  1 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/2565  (สายวิชาการ) 

1.  คณะครุศาสตร ์

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาพลศึกษา 
จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  หรือปริญญำเอก  
สำขำวิชำพลศึกษำ  หรือวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ 
     -  มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นนักกีฬำ  หรือผู้ฝึกสอนกีฬำ 
(มีหนังสือรับรอง  หรือเอกสำรรับรอง)  และ 
     -  มีประสบกำรณ์กำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
ไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีเอกสำรประกอบกำรสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้ว   
1  ภำคกำรศึกษำ  หรือมีรำยงำนกำรวิจัยในสำขำที่เก่ียวข้อง      
1  เรื่อง  และต้องมีส่วนร่วมในงำนวิจัยอย่ำงน้อยร้อยละ  30  
พร้อมหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม  และ 
     -  ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
ได้แก่ 
        1.  TOEIC  ≥  500  คะแนน  หรือ 
        2.  CU - TEP ≥  70  คะแนน  หรือ 
        3.  TOEFL  IBT ≥  60  คะแนน  หรือ 
            TOEFL  PBT ≥  450  คะแนน  หรือ 
        4.  IELTS  ≥  5  คะแนน 

 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา  จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  หรือปริญญำเอก  
สำขำวิชำกำรศึกษำ  บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์  
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  สำรสนเทศศึกษำ  หรือ
สำรสนเทศศำสตร์  และต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี  สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์  
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์  สำรสนเทศศึกษำ  หรือ
สำรสนเทศศำสตร์  และ 
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ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศึกษา  (ต่อ) 

     -  มีประสบกำรณ์กำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีเอกสำรประกอบกำรสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้ว 
1  ภำคกำรศึกษำ  หรือมีรำยงำนกำรวิจัยในสำขำที่เก่ียวข้อง    
1  เรื่อง  และต้องมีส่วนร่วมในงำนวิจัยอย่ำงน้อยร้อยละ  30  
พร้อมหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม 

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำโท  หรือปริญญำเอก  
สำขำวิชำปรัชญำ  พุทธศำสนำ  ปรัชญำและศำสนำ  หรือ
ศำสนำเปรียบเทียบ  และ 
     -  มีประสบกำรณ์กำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีเอกสำรประกอบกำรสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้ว 
1  ภำคกำรศึกษำ  หรือมีรำยงำนกำรวิจัยในสำขำที่เก่ียวข้อง   
1  เรื่อง  และต้องมีส่วนร่วมในงำนวิจัยอย่ำงน้อยร้อยละ  30  
พร้อมหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม 

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำเอก  สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ  ภำษำอังกฤษศึกษำ  กำรสอนภำษำอังกฤษ  
หรือภำษำศำสตร์  (ภำษำอังกฤษ)  และต้องส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโท  สำขำภำษำอังกฤษ  หรือ 
     -  ส ำเร็จกำรศกึษำระดับปริญญำโท  สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ  ภำษำอังกฤษศึกษำ  กำรสอนภำษำอังกฤษ  
หรือภำษำศำสตร์  (ภำษำอังกฤษ)  และต้องส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี  สำขำภำษำอังกฤษ 
     -  มีประสบกำรณ์กำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีเอกสำรประกอบกำรสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้ว 
1  ภำคกำรศึกษำ  หรือมีรำยงำนกำรวิจัยในสำขำที่เก่ียวข้อง   
1  เรื่อง  และต้องมีส่วนร่วมในงำนวิจัยอย่ำงน้อยร้อยละ  30  
พร้อมหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม 
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3.  คณะวิทยาการจัดการ 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  หรือปริญญำเอก 
สำขำวิชำกำรบัญชี  และต้องส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
สำขำวิชำกำรบัญชี  และ 
     -  มีประสบกำรณ์กำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีเอกสำรประกอบกำรสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้ว 
1  ภำคกำรศึกษำ  หรือมีรำยงำนกำรวิจัยในสำขำที่เก่ียวข้อง     
1  เรื่อง  และต้องมีส่วนร่วมในงำนวิจัยอย่ำงน้อยร้อยละ  30  
พร้อมหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร  จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  
หรือกำรจัดกำร  หรือ 
      -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท  สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ 
สำขำวิชำกำรเงิน  หรือสำขำวิชำกำรบัญชี   
     -  มีประสบกำรณ์กำรสอนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ไม่น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีเอกสำรประกอบกำรสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้ว 
1  ภำคกำรศึกษำ  หรือมีรำยงำนกำรวิจัยในสำขำที่เก่ียวข้อง     
1  เรื่อง  และต้องมีส่วนร่วมในงำนวิจัยอย่ำงน้อยร้อยละ  30  
พร้อมหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม  หรือ 
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แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/2565   (สายสนับสนุน) 

1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจ ากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
กองกลาง  จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  เทคโนโลยีบัณฑิต 
วิทยำศำสตรบัณฑิต  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำไฟฟ้ำ  หรือ
เทคโนโลยีไฟฟ้ำ และ 
     -  ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ  สำขำอำชีพใน
สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร และผ่ำนกำรประเมินกำรรับรองควำมรู้  
ควำมสำมำรถตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 
พ.ศ. 2545  ในสำขำอำชีพช่ำงไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์  และ
คอมพิวเตอร์  สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร  (มีหนังสือรับรอง  หรือ
เอกสำรรับรอง) และ 
     -  มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนไฟฟ้ำในมหำวิทยำลัย  
รำชภัฏก ำแพงเพชรไม่น้อยกว่ำ 3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  และ 
     -  มีคู่มือปฏิบัติงำนหลัก 

 

2.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน  1  อัตรำ 

     -  ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  สำขำวิชำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ และ 
     -  มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบเครือค่ำยของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร น้อยกว่ำ  3  ปี  (มีหนังสือรับรอง)  
และ 
     -  มีคู่มือปฏิบัติงำนหลัก 
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ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่  1/2565 (สายวิชาการ) 

 
ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ต าแหน่งอาจารย ์ ทุกโปรแกรมวิชา 
  

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การศึกษา  การอบรม 
    และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2.  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก่นิสิตนักศึกษา 
3.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4.  ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที่  1/2565  (สายสนับสนุน) 

1.  ส านักงานอธิการบดี 
ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจ ากลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

1.  ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน   
     เกี่ยวกับไฟฟ้า  
2.  ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า  
3.  ควบคุมก่อการสร้างในงานไฟฟ้า วิเคราะห์ พัฒนา ทดสอบ และ 
     หาข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัย 
     งานด้านไฟฟ้า  
4.  วางแผนงานประกอบในงานไฟฟ้า ตรวจสอบ ดูแลการสร้าง ติดตั้ง  
    ซ่อมและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า  
5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

1.  เฝ้าระวังระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ผ่านซอร์ฟแวร์บริหาร    
    จัดการระบบ 
2.  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย 
3.  ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
4.  ดูแลห้องควบคุมระบบเครือข่ายส่วนกลาง 
5.  บริการอินเทอร์เน็ต  ณ  จุดบริการอาคาร  AV 
6.  ส ารองข้อมูลระบบเครือข่ายหลักและระบบของ  Microsoft 
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 


