
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง  การรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (สายวิชาการ) 

เพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Lectures & Staff Mobility Program ๒๐๑๕  ครั้งที่  ๒ 
---------------------------------------- 

  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้จัดโครงการ  Lectures & Staff Movility  
Program  ๒๐๑๕  ขึ้น  เพ่ือคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จํานวน  ๑๕  คน  
 เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ  ในระหว่างวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  - ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  มหาวิทยาลัย  
Kuala  Lumpur  ประเทศมาเลเซีย  จึงประกาศรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
โดยมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

คุณสมบัติ 

๑. เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายวิชาการ ทุกโปรแกรมวิชาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยกเว้นโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๕0 ปี นับถึงวันปิดรับ
สมัคร 

๒. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายวิชาการ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่า
กว่าระดับปริญญาโท  

๓. เป็นผู้มีศีลธรรมและความประพฤติดี 
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนและเสียสละ 
๕. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยต่อไป  
๖. ไม่เป็นผู้ที่เคยศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศมากกว่า ๓ ปี  
๗. ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ เคยสมัครสอบคัดเลือกแต่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ มีสิทธ์ิสมัครสอบ

คัดเลือก   ในครั้งที่ ๒ น้ีได้ 

วันเวลาและสถานที ่

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที ่อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  (ตึก ๑๔)  ช้ัน ๙   
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ต้ังแต่วันที่  ๒๐ – ๒๔  มิถุนายน 
๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

/ ประกาศรายช่ือ... 



- ๒ – 

 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  ๒๕  
มิถุนายน ๒๕๕๘  (สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th) 

วิธีการคัดเลือก 

ดําเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ในวันที่  ๒๖  มิถนุายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน  ๓  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (ตึก ๑๔) 

เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสนิ 

๑. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ มีความรู้ความสามารถ 
สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะมาเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัย จากใบสมัคร 
เอกสาร และหลักฐานต่างๆ  

๒. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน ข้อ ๑ แล้ว ให้ทําการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐  

๓. จัดให้มีการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือรับทราบทัศนคติ และ
มุมมอง เพ่ือประเมินความเหมาะสมโดยรวมของผู้สมัคร และประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

๔. ทั้งนี้ หากพนักงานสายวิชาการไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือมีผู้สมัครสอบคัดเลือกแต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพนักงานสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติผ่าน
แทนเพื่อให้ครบจํานวน ๑๕ คน ตามที่ประกาศต่อไป  

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  (สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th) 

การสัมภาษณ ์

  ดําเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๙  มถิุนายน ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐  น.เป็นต้นไป 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รบัการคัดเลือก 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะประกาศโดยเรียงลําดับจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามลําดับที่  ในวันที่  ๒๙  มถิุนายน ๒๕๕๘  (สามารถตรวจสอบรายช่ือได้ที่เว็บไซต์  www.kpru.ac.th) 

/ การอบรมภาษา... 



- ๓ – 

 

การอบรมภาษาอังกฤษ 

  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเดินทางเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ในระหว่างวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  - 
๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ  มหาวิทยาลัย  Kuala  Lumpur  ประเทศมาเลเซีย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มิถนุายน  ๒๕๕๘ 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



เกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ (ครั้งท่ี 2) 
เข้าร่วมโครงการ Lecturers & Staff Mobility Program 2015 

เกณฑ์คุณสมบัติ 

1. เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายวิชาการ ทุกโปรแกรมวิชาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ยกเว้นโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร 

2. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายวิชาการ ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ระดับปริญญาโท  

3. เป็นผู้มีศีลธรรมและความประพฤติดี 
4. เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศตนและเสียสละ 
5. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือที่จะกลับมาเป็นกําลังสําคัญของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยต่อไป  
6. ไม่เป็นผู้ที่เคยศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศมากกว่า 3 ปี  
7. ทั้งน้ี ให้ผู้ที่เคยสมัครสอบคัดเลือกแต่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก   

ในครั้งที่ 2 น้ีได้ 

เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสนิ 

1. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ มีความรู้ความสามารถ 
สมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือที่จะมาเป็นกําลังสําคัญของมหาวิทยาลัย จาก
ใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่างๆ  

2. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่าน ข้อ 1 แล้ว ให้ทําการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
โดยผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50  

3. จัดให้มีการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือรับทราบทัศนคติ และ
มุมมอง เพ่ือประเมินความเหมาะสมโดยรวมของผู้สมัคร และประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

4. ทั้งนี้ หากพนักงานสายวิชาการไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือมีผู้สมัครสอบคัดเลือกแต่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพนักงานสายสนับสนุนที่มี
คุณสมบัติผ่านแทนเพื่อให้ครบจํานวน15 คน ตามที่ประกาศต่อไป  

 

 
 
 
 



ระยะเวลาการรับสมัครโครงการ Lecturers & Staff Mobility Program 2015 
ครั้งท่ี 2 

 
 

ประกาศรับสมคัร     20 มิถุนายน 2558 
 หมดเขตรับสมคัร     24 มิถุนายน 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  25 มิถุนายน 2558 
 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ   26 มิถุนายน 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ์  27 มิถุนายน 2558 
 สอบสัมภาษณ ์     29 มิถุนายน 2558 
 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือก   29 มิถุนายน 2558 
 เดินทางเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศ 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558 
 

 

สอบถามข้อมูลและส่งใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์และศนูย์อาเซียนศึกษา  
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ (ตึก 14) ช้ัน 9  
ผู้ประสานงาน นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 
โทรภายใน 1800-1801 
โทรศัพท์ 055-706-627 
 



                      เลขประจําตัวผูส้มัคร  …...………...……… 
 

ใบสมัครคัดเลือกไปฝึกอบรมภาษาในต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๘ 
(โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์และบคุลากร) 

- - - - - - - - - - - 
 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการ Lecturers & Staff Mobility Program ๒๐๑๕ ประจําปี 
๒๕๕๘  จึงขอแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปน้ี 
 
๑. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ           นาย     นาง     นางสาว ………………………………นามสกุล………………………………………………..… 
Name      Mr.      Mrs.    Miss………………………………...… Surname…………………..………...……................. 
เลขประจําตัวประชาชน...................................................................................................................................................     
เกิดวันที่…………….เดือน……………………………..พ.ศ. ……………….อายุ……………ปี………………..เดือน  
สถานภาพปัจจุบัน   โสด   สมรส   หม้าย    แยกกันอยู่    หย่าร้าง 

๒.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อสถานศึกษา ระหว่าง วุฒิที่ได้รับ คะแนน 
พ.ศ. – พ.ศ. แผนการเรียน/สาขาวิชาเอก เฉลี่ย 

ปริญญาตร ี     
 

ปริญญาโท  
 

   

ปริญญาเอก  
 

   

 

๓. สังกัดของผู้สมัคร 
ช่ือหน่วยงาน …………………………………………….............…ตําแหน่ง……………………...………………………………………….……….. 
โทรสาร………………………………………………………………โทรศัพท์มือถือ........................................................................... 
E-mail address: (เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………….......................................................................... 

๔. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ระดับความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ 
 การเขียน □ ดีมาก   □   ดี  □   พอใช้ 
 การอ่าน  □ ดีมาก   □   ดี  □   พอใช้ 
 การพูด  □ ดีมาก   □   ดี  □   พอใช้ 
 การฟัง  □ ดีมาก   □   ดี  □   พอใช้ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติทันที 
       (ลงลายมือช่ือ)…….…………………………………………ผู้สมัครคัดเลือก  
                       (………………………………………………..) 
           วันที…่…………….เดือน…………………………….พ.ศ. ……………. 




