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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

--------------------------------- 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่   ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗              
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้ งที่   ๓/๒๕๕๗  และลงวันที่   ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗                 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  (เพ่ิมเติม)  นั้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมติคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

  เอกสารหมายเลข  ๑  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
           เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  เอกสารหมายเลข  ๒  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
           (ภาค  ข) 
  เอกสารหมายเลข  ๓  วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค  ก)   
          และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ข้อเขียน    
          และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  สอบสอน 

ประกาศ    ณ   วันที่    ๑๐   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 3/2557  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  และภาคความรู้ความสามารพเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

ลงวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557 

……………………………….. 

สายวิชาการ 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ต าแหน่ง/สังกดั ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
จ านวน  1  อัตรา 

- ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก -   

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
จ านวน  1  อัตรา 

1201  นางสาวหทัยรัตน์  มัตยะสุวรรณ  
 
 

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี 
จ านวน  1  อัตรา 

1001  นางสาวรุ่งลักษณา  ดีแจ่ม  
 
 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

1301  นางสาวตติภรณ์  ภัทรานุรักษ์โยธิน  
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บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

สายวิชาการ 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
1.1  อาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
จ านวน  1  อัตรา  

  
   
 

 

1.  สอบข้อเขียน 
     1.  ระบบเสียงสัทอักษรในภาษาจีน  ค าศัพท์ภาษาจีน  ไวยากรณ์
ภาษาจีน 
     2.  ประวัติศาสตร์จีน  วัฒนธรรมจีน  วรรณคดีจีน  อักษรจีน 
     3.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน 
2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ที่สุด  โดยน ามาจัดท าแผนการสอน  หรือ  มคอ. 3  ใช้เวลาสอบสอน  
20 - 30  นาที  สอนเป็นภาษาจีน  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอน
เพ่ือใช้ประกอบการสอน 
 

1.2  อาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี 
จ านวน  1  อัตรา  

  
   
 

 

1. สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
    -  ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี 
    -  บัญชีต้นทุน 
    -  การบัญชีเพื่อการจัดการ 
    -  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
2. สอบสอน   
   ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัดที่สุด  
โดยใช้เวลาสอบสอนประมาณ  30 – 50  นาที โดยใช้สื่อการสอนต่าง ๆ  
เทคโนโลยีที่คิดว่าเหมาะสมในเนื้อหาประกอบการสอน 
 

 
 
 
 
           

/2. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
อาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา  

  
   
 

 

1.  สอบข้อเขียน 
     1.  Real Analysis 
     2.  Calculus 
     3.  Algebra 
     4.  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ที่สุด  โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อ
การสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอน 

 
ต าแหน่งอาจารย์  มีเกณฑ์การสอบสอน  ดังนี้ 
 1.  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเสนอแผนบริหารการสอน  หรือเอกสารประกอบการสอน  
ก่อนท าการสอน 
 2.  มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน 
 3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในเนื้อหาทีส่อน 
 4.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการเรียนการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ มีการใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิด และตอบค าถาม 
 5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาที่เก่ียวข้อง 
 6.  มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 7.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 8.  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
 9.  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน 
 10.  มีบุคลิกภาพเหมาะสม 
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วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
1.  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 

1.  วันที่  22  กรกฎาคม  2557 
สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ  (อาคาร  14) 
2.  วันที่  23  กรกฎาคม  2557 
สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 
2.1  สอบข้อเขียน  เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  (อาคาร  14) 
2.2  สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. - 14.30 น.  ณ  ห้องประชุม
คุรุร่มสัก  คณะครุศาสตร์ 

2.  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาการบัญชี 
 

1.  วันที่  22  กรกฎาคม  2557 
สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ  (อาคาร  14) 
2.  วันที่  23  กรกฎาคม  2557 
สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 
2.1  สอบข้อเขียน  เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  (อาคาร  14) 
2.2  สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. - 14.30 น.  ณ  ห้อง KM 
ชั้น  3  คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/2.คณะวิทยาศาสตร์... 
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2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 

1.  วันที่  22  กรกฎาคม  2557 
สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ  (อาคาร  14) 
2.  วันที่  23  กรกฎาคม  2557 
สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 
2.1  สอบข้อเขียน  เวลา  09.00 - 12.00  น.  ณ  ห้องประชุมชั้น  3  
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  (อาคาร  14) 
2.2  สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 13.30 น.  โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์  อาคารเรียนรวม  (อาคาร  12) 

 


