
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชรีายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลท่ัวไป  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก) 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลท่ัวไป  เพื่อบรรจุ                  
และแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งท่ี 
๓/๒๕๕๘  ฉบบัลงวันท่ี  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค  ก)  และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ในวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

  เอกสารหมายเลข  ๑  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลท่ัวไป  เพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 
          บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏก าแพงเพชร 
  เอกสารหมายเลข  ๒  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  เอกสารหมายเลข  ๓  วัน  เวลา  และสถานท่ีสอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถ 
           เฉพาะต าแหน่ง 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๑๘   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

             
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  1 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558 

……………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

111001  นางสาวจิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ 

111004  นางสาวสุทธีรา  ค าบุญเรือง 

 

 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  
จ านวน  1  อัตรา 

112001  นายจิรพงศ์  ยืนยง 
 

 

1.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  
จ านวน  3  อัตรา 

113001  นายสุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
113002  นางสาวพิรฎา  ทองประเสริฐ 
113004  นางสาวพัตรา  ค าสีหา 
113005  นายวรภัทร  พรหมศิริ 
113006  นายฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
113007  นางสาวปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
113008  นางสาวสุรีรัตน์  ระบอบ 

 

 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

121001  นางสาวพัชราภรณ์  บดีรัฐ  
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3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

131001  นางสาวนฐา  ศรีนวล 

131004  นายธีรพงษ์  ยิ้มพวัน 
131005  นายจตุรงค์  ธงชัย 
131006  นายเศวต  สมนักพงษ์ 

 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
โลจิสติกส์  จ านวน  4  อัตรา 

132001  นายพศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 
132002  นายธงเทพ  ชูสงฆ์ 
132005  นายกิตติชัย  ประเสริฐพรศรี 
132006  นายธนสิทธิ  นิตยะประภา 
132007  นายธัชชัย  ช่อพฤกษา 
132011  นายศรัณยู  วสุวัต 

 

3.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
จ านวน  1  อัตรา 

133003  นางสาวจิราพร  ต้ังใจ 

133008  ว่าท่ี ร.ต. ทวีศักดิ์  ทันจันทร์ 
133009  นายเทพ  เกื้อทวีกุล 
133011  นายอัษฎางค์  บุญศรี 

 

 
4.  คณะครุศาสตร์ 

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

141001  นายขวัญชัย  ขัวนา  

4.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิจัย  วัดผลและประเมินผล
การศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 

142001  นางสาวจารุนันท์  ขวัญแน่น  

4.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

143001  นายวีระ  ยุคุณธร 
143002  นายรณวัฒน์  ปั้นสุวรรณ์ 
143003  นายจิรพงค์  พวงมาลัย 
143004  นางสาวอารีรัตน์  อรุณชัย 
143005  นางสาวกมลพร  ทองธิยะ 

 

4.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบริหารการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

- ผู้สมัครไม่เข้าสอบแข่งขัน - 
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4.  คณะครุศาสตร์  (ต่อ) 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

4.4  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

145001  นางสาวมณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 
145002  นางสาวฐิติพร  อนันทวรรณ 

 

 

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

5.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

151002  นายธนัชพร  หาได้  

5.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญช ี
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน -  

5.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน  1  อัตรา 

153002  นายวิชานนท์  ผ่องจิตต์  
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
6.1  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

211001  นายธาดา  พรมทับ 
211004  ว่าท่ี ร.ต. ฉัตรชัย  วงษ์กันหา 
211005  นายกฤษณะ  ค าดีตัน 

 

6.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

212001  นางสาวณัชชา  เกิดมีโภชน์ 
212002  นายกฤษณะ  จันทร 
212003  นายฉัตรชัย  สัทธรรมพงศา 
212004  นางสาวจินดาพร  อ่อนเกตุ 
212005  นางสาวทิพวรรณ  ฤทธา 

 

 

7.  ส านักงานอธิการบดี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

7.1  งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
ต าแหน่งนิติกร  จ านวน  1  อัตรา 

221001  นายธีรวัจน์  โชติจรัสแสง  

7.2  งานอาคารสถานที่ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

222005  นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์  

7.3  กองพัฒนานักศึกษา 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

223001  นายโชติศักดิ์  แตงโม 
 

 

7.4  งานวิเทศสัมพันธ์ 
ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา 

224001  นางสาวชฎาพร  โชติรดาภาณ์  

7.5  หน่วยตรวจสอบภายใน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
จ านวน  1  อัตรา 

225001  นางสาวมนัสชนก  ภายโต  

 

8.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

231001  นางสาวสตรีรัตน์  สุขเรือง 
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9.  บัณฑิตวิทยาลัย 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

9.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
จ านวน  1  อัตรา 
 

241001  นายจักกริช  มีสี  

9.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
จ านวน  1  อัตรา 

242001  นายทวิทัต  ริ้วมงคล 
242002  นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 

 

 

10.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน  
1  อัตรา 
 

251001  นางสาวน้ าเพชร  โทแหล่ง 
251002  นางสาวเพชรลัดดา  โพธิ์สิงห์ 
251004  นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 
251007  นางสาวบุษยมาส  คงเกิด 
251011  นางสาวกฤษณา  ข ามี 
251019  นางสาวรติอร  จันทนนท์ 
251020  นางสาวประพัสสร  บัวเผ่ือน 

 

 

11.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

11.1  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
จ านวน  1  อัตรา 
 

261001  นายวีรภัทร  เพ็งพาด 
261007  นางสาวมัตติกา  ทองเติม 
261008  ว่าท่ี ร.ต. ธีศิษฏ์  กระต่ายทอง 
261009  นายเอกลักษณ์  หลิมมงคล 

 

 

11.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

11.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 

262001  นายคมกริช  กล่ินอาจ 
 

 

 
 



เอกสารหมายเลข  2 
บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย 
จ านวน  1  อัตรา  

  
   
 

 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  วรรณคดี/วรรณกรรม 
     2.  การใช้ภาษาไทย 
     3.  หลักภาษาไทย  และภาษาศาสตร์  

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความ
ถนัดท่ีสุด  โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบ
เตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์  จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย/ตะวันตก 
     2.  วิจิตรศิลป์  และศิลปกรรม 
     3.  ศิลปะการออกแบบ  

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความ
ถนัดท่ีสุด  โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบ
เตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน 

1.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  
จ านวน  3  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการท างานของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     2.  หลักการและกระบวนการการส ารวจข้อมูลจากระยะไกล
และการประยุกต์ใช้ 
     3.  แนวความคิดและหลักการทางภูมิศาสตร์  เช่น  ภูมิศาสตร์
เมือง  ภูมิศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ภูมิศาสตร์การเมือง  ฯลฯ  

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  คือ  
การสร้างแผนที่เฉพาะด้าน  โดยใช้โปรแกรม  GIS  ใช้เวลาสอบ
สอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้
ประกอบการสอน 
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2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
1.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 6.  อนามัยชุมชน 
2.  การแพทย์ทางเลือก 7.  โภชนศาสตร์สาธารณสุข 
3.  อนามัยแม่และเด็ก 8.  อนามัยส่ิงแวดล้อม 
4.  เภสัชสาธารณสุข 9.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
5.  ระบาดวิทยา 10.  การสาธารณสุข 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง 
ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  1  เรื่อง  ดังนี้ 
1.  การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 6.  อนามัยชุมชน 
2.  การแพทย์ทางเลือก 7.  โภชนศาสตร์สาธารณสุข 
3.  อนามัยแม่และเด็ก 8.  อนามัยส่ิงแวดล้อม 
4.  เภสัชสาธารณสุข 9.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
5.  ระบาดวิทยา 10.  การสาธารณสุข 

ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการ
สอนเพื่อใช้ประกอบการสอน 

 
3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
3.1  อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ด้านดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และไมโครโปรเซสเซอร์ 
     2.  ระบบฐานข้อมูลและการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     3.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การพัฒนาเว็บไซต์  และ
โปรแกรมประยุกต์ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัดท่ีสุด  
โดยน ามาจัดท าแผนการสอน  หรือ  มคอ. 3  และให้สอบสอนการ
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการติดต้ังตรวจซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอนเพื่อ
ใช้ประกอบการสอน 
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ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

3.2  อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์ 
จ านวน  4  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การค านวณการควบคุมระบบขนถ่ายวัสดุการวางแผนขนส่งและ
การเคล่ือนย้ายสินค้า 
     2.  เศรษฐศาสตร์สถิติการจัดการออกแบบปฏิบัติการคลังสินค้าและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     3.  สถานการณ์การผลิตการจัดการการผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุน
ทางอุตสาหกรรม 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ท่ีสุด  โดยน ามาจัดท าแผนการสอน  หรือ  มคอ. 3  และให้สอบสอน
การปฏิบัติการใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน 

3.3  อาจารย์ 
ประจ าสาขาเทคโนโลยีพลังงาน  
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  อุณหพลศาสตร์  (Thermodynamic)  เกี่ยวกับหลักการทรง
พลังงาน 
     2.  หลักการแปลเปล่ียนพลังงาน  เช่น  การเปล่ียนพลังงานกลเป็น
พลังงานไฟฟ้า 
     3.  การประยุกต์ใช้พลังงานในหลายหน้าท่ีหรือการประยุกต์ใช้
พลังงานแบบเอนกประสงค์ 
     4.  ทรัพยากรพลังงานและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ท่ีสุด  โดยน ามาจัดท าแผนการสอน  หรือ  มคอ. 3  และให้สอบสอน
การปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดและทดสอบท่ีก าหนดให้  ใช้เวลาสอบสอน 
20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบการ
สอน 

 
 
 
 
 



- 4 - 

4.  คณะครุศาสตร์ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

4.1  อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตร 
     2.  การจัดการเรียนรู้ 
     3.  การนิเทศการศึกษา 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง 
ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  1  เรื่อง  ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  การจัดการเรียนรู้ 
 3.  การนิเทศการศึกษา 
ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน 

4.2  อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิจัย  วัดผลและ
ประเมิน ผลการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     2.  การประเมินโครงการ 
     3.  การวิจัยทางการศึกษา 
     4.  การวิจัยในช้ันเรียน 
     5.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  คือ  โครง
ร่างการวิจัย  โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบ
เตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน 
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4.  คณะครุศาสตร์  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

4.3  อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  หลักการคณิตศาสตร์ 
     2.  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
     3.  การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
     4.  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง 
ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  1  เรื่อง  ดังนี้ 
 1.  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
 2.  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 3.  การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
          4.  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน 

4.4  อาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้ด้านฟิสิกส์ 
     2.  ความรู้ด้านเคมี 
     3.  ความรู้ด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
     4.  หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     5.  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  ตามเนื้อหาท่ีก าหนด  คือ  
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  โดยใช้เวลาสอบ
สอน  20-30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้
ประกอบการสอน 
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5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

5.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  องค์การและการจัดการ 
     2.  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
     3.  การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
     4.  วิจัยธุรกิจ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนตามเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาองค์การ
และการจัดการ  เรื่องแนวคิดด้านการจัดการ  โดยใช้เวลาสอบสอน  
20-30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบ 
การสอน 

5.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  Vocabulary 
     2.  Grammar 
     3.  Reading 
     4.  writing 
     5.  Translation 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา  โดยสอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ใช้เวลาสอบสอน   
20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมส่ือการสอนเพื่อใช้ประกอบ 
การสอน 
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ส าหรับต าแหน่งอาจารย์  มีเกณฑ์การสอบสอน  ดังนี้ 
 1.  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเสนอแผนบริหารการสอน  หรือเอกสารประกอบการสอน  
ก่อนท าการสอน 
 2.  มีความรอบรู้และเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีสอน 
 3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในเนื้อหาท่ีสอน 
 4.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการเรียนการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ มีการใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิด และตอบค าถาม 
 5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.  มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 7.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 8.  มีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสม 
 9.  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาท่ีสอน 
 10.  มีบุคลิกภาพเหมาะสม 
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
6.1  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(งานกิจการนักศึกษา) จ านวน 1 อัตรา 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การเขียนโครงการ/แผนปฏิบัติราชการ  ส าหรับงานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
     2.  แผนการบูรณาการ 
     3.  คู่มือกิจกรรมนักศึกษา/ระเบียน  ชุมชน  ชมรม 
     4.  ความรู้ด้านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     5.  การอ่าน  เขียน  แปล  ภาษาอังกฤษ 
     6.  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
     7.  การจัดท าแผนการพัฒนา/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     8.  จิตวิทยาการท างาน 
     9.  การจัดการเรียนรู้ 
     10.  ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
     11.  กฎหมายการศึกษา 
     12.  การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
     13.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  การเขียนแผน/โครงการ 
     2.  คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
     3.  คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ 
     4.  การออกแบบระบบสารสนเทศการพัฒนานักศึกษา/ข้อมูล
นักศึกษา 
     5.  การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
     6.  การพิมพ์เอกสาร 
     7.  การค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     8.  การเขียน - พูดภาษาอังกฤษ 
     9.  การน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
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6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

6.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(งานวิเทศสัมพันธ์) จ านวน 1 อัตรา 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
     2.  การส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ 
     3.  ความรู้ด้านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     4.  การจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม 
     5.  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
     6.  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
     7.  การจัดการเรียนรู้ 
     8.  การวิจัยการศึกษา 
     9.  ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีการศึกษา 
     10.  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
     11.  กฎหมายการศึกษา 
     12.  การมีส่วนร่วมชุมชน 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ 
     2.  การเขียนบทคัดย่อ  และส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
     3.  การน าเสนอภาษาอังกฤษ 
     4.  การเขียน - การสนทนาภาษาอังกฤษ 
     5.  การแปลหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ 
     6.  การพิมพ์เอกสาร 
     7.  การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
     8.  การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  Microsoft Office 
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7.  ส านักงานอธิการบดี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

7.1  ต าแหน่งนิติกร  กองกลาง 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 
     2.  ขั้นตอนการด าเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
     3.  ขั้นตอนการด าเนินคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  ของ
หน่วยงานของรัฐ 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     การร่างสัญญาท่ีส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้ 

7.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  กองกลาง  จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ด้านศิลปะ  และการออกแบบ - เขียนแบบ 
     2.  ด้านการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
     3.  ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  ด้านงานออกแบบ - เขียน
แบบ 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  การเขียนโฟมตัวทอง 
     2.  เขียนขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง 
     3.  เขียนแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
     4.  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Sketch up 

7.3  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  งานสวัสดิการนักศึกษา  เช่น  ทุนการศึกษา  ผ่อนผันทหาร 
การให้ค าปรึกษา  แนะแนว 
     2.  งานธุรการ 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  อธิบายงานตามโครงสร้างการบริหารงานกองพัฒนานักศึกษา 
     2.  ทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับ 
งานกิจการนักศึกษา 
     3.  เขียนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  1  โครงการ  (ระบุช่ือ
กิจกรรม) 
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7.  ส านักงานอธิการบดี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

7.4  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
งานวิเทศสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ด้านความมั่นคง  การเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  กฎหมาย  วิทยาศาสตร์  การศึกษา 
     2.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
     3.  กระบวนงานของงานวิเทศสัมพันธ์ 
     4.  โครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสร้างศักยภาพ  อาจารย์  บุคลากร  และ
นักศึกษา  กับประเทศอาเซียน 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  (Structure 
Vocabulary and Reading Compreheusion) 
     2.  ความสามารถในการวิเคราะห์  สรุปและจับประเด็นส าคัญ 
การแปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
     3.  การร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ 
 

7.5  ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     หลักการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานการควบคุมภายใน  การวาง
ระบบการควบคุมภายใน  กระบวนการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
เทคนิคการตรวจสอบ  การติดตาม  ประเมินผลการควบคุมภายใน  การ
จัดการความเส่ียงขององค์กร  หลักการบัญชี  งบพิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     ทักษะทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร  (Word 
processing)  การจัดการข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย  
Microsoft Excel  การน าเสนอ (Presentation) 
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8.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  งานบริหารธุรการ 
     2.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     3.  งานแผนงาน/โครงการ 
     4.  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  Microsoft Office 
     2.  SPSS 
     3.  แบบสอบถามออนไลน์ 
 

 

9.  บัณฑิตวิทยาลัย 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

9.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  (งานด้านการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาเอก)  จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  งานธุรการ 
     2.  งานประชาสัมพันธ์ 
     3.  งานประสานงาน 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการ 

9.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  (งานด้านการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา) 
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  งานธุรการ 
     2.  งานประชาสัมพันธ์ 
     3.  งานประสานงาน 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรการ 
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10.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  หลักการบริหารและการจัดการ 
     2.  หนังสือราชการและงานสารบรรณ 
     3.  การวางแผนและบริหารโครงการ 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  การใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft Excel 
     2.  การเขียนหนังสือราชการ  ภายใน - ภายนอก  (ใช้ Microsoft 
word) 
     3.  การน าเสนอประวัติ  ผลงานตนเอง  และแนวคิดท่ีใช้ในการ
ท างาน  (ใช้โปรแกรม  Microsoft Power  point)  โดยน าเสนอ 
5 - 10  นาที  และตอบข้อซักถาม  5 - 10  นาที 
หมายเหตุ : ในข้อ 1 และข้อ 2 ใช้เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง และข้อ 3 ให้ท า 
Power  point มาก่อนแล้วน าเสนอ 

 

11.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

11.1  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - ภายนอก  
ระดับอุดมศึกษา 
     2.  ระบบเครือข่ายและการส่ือสาร 
     3.  การเขียนโปรแกรม  ASP  และการใช้งาน  Microsoft SQL 
Server 
     4.  หลักการโปรแกรมเบ้ืองต้น 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  การติดต้ังระบบปฏิบัติการ  Windows  10 
     2.  การใช้งาน  Microsoft Office  2013  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
     3.  การติดต้ัง  Web  Server 
     4.  การเขียนโปรแกรม  ASP 
     5.  ออกแบบฐานข้อมูลและใช้งาน  Microsoft SQL Server 
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11.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

11.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - ภายนอก  ระดับ 
อุดมศึกษา 
     2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
     3.  การวิจัยสถาบัน 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  เขียนโปรแกรมด้วยภาษา  ASP 
     2.  ออกแบบและใช้  Microsoft SQL Server 
     3.  ซ่อมบ ารุงการเสียของคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นได้  เช่น  ลง
โปรแกรม windows  แก้ปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น  แก้ปัญหาหรือ
ติดต้ังเครื่องพิมพ์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารหมายเลข  3 
วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน) 
  ทุกต าแหน่ง  จะด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน) 
ในวันท่ี  16  ธันวาคม  2558  ต้ังแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องทองกวาว  ช้ัน  2  หอประชุมทีปังกร-
รัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบสอน)  ดังนี้ 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    1.1  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
ภาษาไทย 
    1.2  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
    1.3  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

วันที่  16  ธันวาคม  2558  
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 14.00 น. 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ช้ัน  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  14.00 น. - 14.30 น. 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ช้ัน  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  14.30 น. - 18.00 น. 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ช้ัน  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ต าแหน่งอาจารย์ 
    ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

วันที่  16  ธันวาคม  2558   
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    3.1  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
    3.2  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 
    3.3  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน 

วันที่  16  ธันวาคม  2558   
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ  ห้องประชุม  
ช้ัน  2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  15.00 น. - 18.00 น.  ณ  ห้องประชุม  
ช้ัน  2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  18.00 น. - 20.00 น.  ณ  ห้องประชุม  
ช้ัน  2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.  คณะครุศาสตร์ 
    4.1  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
    4.2  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาวิจัย  
วัดผลและประเมินผลการศึกษา 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 13.30 น.  ณ  ห้อง  46501  
ช้ัน  5  คณะครุศาสตร์ 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.30 น. - 14.00 น.  ณ  ห้อง  46501  
ช้ัน  5  คณะครุศาสตร์ 

 
 
 



- 2 - 
 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
4.  คณะครุศาสตร์  (ต่อ) 
    4.3  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ 
    4.4  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  14.00 น. - 16.30 น.  ณ  ห้อง  46501  
ช้ัน  5  คณะครุศาสตร์ 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  16.30 น. - 17.30 น.  ณ  ห้อง  46501  
ช้ัน  5  คณะครุศาสตร์ 

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
    5.1  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 
    5.2  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอมพิวเตอร์  
LAB 2  ช้ัน  5  คณะวิทยาการจัดการ 
สอบสอน  ต้ังแต่เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ประชุมช้ัน  4 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  (อาคาร  14) 

 

3.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบปฏิบัติ)  ดังนี้ 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
    6.1  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(งานกิจการนักศึกษา) 
    6.2  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
(งานวิเทศสัมพันธ์) 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7.  ส านักงานอธิการบดี 
    7.1  ต าแหน่งนิติกร 
 
 
    7.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
    7.3  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 
 
   7.4  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  7/1  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 16.00 น.  ณ 
งานอาคารสถานท่ี 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  7/1  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  7/1  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
7.  ส านักงานอธิการบดี  (ต่อ) 
    7.5  ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  7/1  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ช้ัน  3  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9.  บัณฑิตศึกษา 
    9.1  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(งานด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก) 
 
    9.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(งานด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  6/2  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  6/2  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10.  คณะวิทยาการจัดการ 
      ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ  ห้อง KM 
ช้ัน  3  คณะวิทยาการจัดการ 

11.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
    11.1  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
    11.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วันที่  16  ธันวาคม  2558 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  7/2  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  ช้ัน  7/2  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 


