
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที ่
๒/๒๕๕๙  ฉบับลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้  

  เอกสารหมายเลข  ๑  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
          บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏก าแพงเพชร 
  เอกสารหมายเลข  ๒  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  เอกสารหมายเลข  ๓  วัน  เวลา  และสถานที่สอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถ 
           เฉพาะต าแหน่ง 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๙   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 

……………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

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

5921201007  นางสาวพัชราภรณ์  ทองนาค  

 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์    จ านวน  2  อัตรา 

5922218006  นางสาวดาราพร  มาตขาว  

 
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

5921209010  นายภทัรพล  มากมี  

 
4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

5921211002  นายจตุรงค์  ธงชยั  

4.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
จ านวน  1  อัตรา 

5921212018  นางสาวสรินิาถ  อุ่นเรือน  
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
5.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
5.1  ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
ประจ างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
จ านวน  1  อัตรา 

5922214001  นายธนารัตน์  ทองดี  

5.2  ต าแหน่งนิติกร  (ปริญญาโท) 
ประจ างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
  จ านวน  1  อัตรา 

5922215003  นางสาวนิลุบล  รักงาม  

5.3  ต าแหน่งนิติกร  (ปริญญาตรี) 
ประจ างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
  จ านวน  1  อัตรา 

5922219002  นายฉัตรป์กรณ์  ทัศนียานนท์  

5.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

5922216028  นายอนุวฒัน์  แนไพร  

 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

5922213008  นางสาวธญัณภสักร  สทัีบทิม 
5922213018  นายนเรศ  ข าเจริญ 
5922213025  นางสาวนิภานนัท์  ทองน้อย 
5922213044  นายปยิวฒัน์  จุฑามาชาติ 

 

 
7.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

5922217006  นายเสกสรรค์  ทองนาค  

 
8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

- ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก -  
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บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

1.  คณะครุศาสตร์ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
          1. หลักการคณิตศาสตร์ 
 2. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
 3. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
 4. การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 

2.  สอบสอน 
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง 
ตามเนื้อหาที่ก าหนด  1  เรื่อง  ดังนี้ 
 1.  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 
 2.  หลักการคณิตศาสตร์ 
 3.  พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอน 

 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
          1.  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

          2.  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 

          3.  การรู้สารสนเทศ 

          4.  การพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
          5.  การวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

2.  สอบสอน 
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง ตาม
เนื้อหาที่ก าหนด  1  เรื่อง  ดังนี้ 
      1. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ 
 2. การจัดการความรู้ 
 3. การสืบค้นสารสนเทศ 
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2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  

 4. สั่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 5.การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
 6. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอน 

 
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งอาจารย ์
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
1.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 7.  อาชีวอนามัย 
2.  อนามัยแม่และเด็ก 8.  ระบาดวิทยา 
3.  การสาธารณสุข 9.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
4.  การแพทย์ทางเลือก 10.  สังคมวิทยาการแพทย์ 
5.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 11.  โภชนศาสตร์สาธารณสุข 
6.  เภสัชสาธารณสุข  

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมเนื้อหาที่ก าหนดให้  โดยเลือกหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่งที่มีความถนัดที่สุด  ดังนี้ 
1.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 7.  อาชีวอนามัย 
2.  อนามัยแม่และเด็ก 8.  ระบาดวิทยา 
3.  การสาธารณสุข 9.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
4.  การแพทย์ทางเลือก 10.  สังคมวิทยาการแพทย์ 
5.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 11.  โภชนศาสตร์สาธารณสุข 
6.  เภสัชสาธารณสุข  

ผู้เข้าสอบใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

4.1  ต าแหน่งอาจารย ์
ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
 1. ดิจิตอล 
 2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 3. การเขียนโปรแกรม 

2.  สอบสอน 
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมเนื้อหาที่ก าหนดให้  โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อ
หนึ่งที่มีความถนัดที่สุด  ดังนี้ 
 1.  ดิจิตอล 
 2.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 3.  การเขียนโปรแกรม 
ผู้เข้าสอบใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 

4.2  ต าแหน่งอาจารย ์
ประจ าสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
 1.  ทฤษฎีโครงสร้าง 
 2.  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 3.  การออกแบบไม้และเหล็ก 
 4.  วิศวกรรมส ารวจ 
 5.  ปฐพีกลศาสตร์และฐานราก 
 6.  การบริหารงานก่อสร้าง 

2.  สอบสอน 
ให้ผู้สอบสอนเตรียมบทเรียน/เนื้อหาเกี่ยวกับวิชา  วิศวกรรมส ารวจ  
โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30 นาที โดยใช้สื่อการสอนต่างๆ เทคโนโลยี
ที่คิดว่าเหมาะสมในเนื้อหาประกอบการสอนนอกเหนือจากนี้ให้ผู้เข้า
สอบเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวมาด้วยในวันที่สอบ 
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ส าหรับต าแหน่งอาจารย์  มีเกณฑ์การสอบสอน  ดังนี้ 
 1.  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเสนอแผนบริหารการสอน  หรือเอกสารประกอบการสอน  
ก่อนท าการสอน 
 2.  มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน 
 3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในเนื้อหาที่สอน 
 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 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
5.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
5.1  ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
ประจ างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
      1.  การออกแบบระบบไฟฟ้าก าลัง 
 2.  มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า  ส าหรับประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 
 3.  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2533  
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550) 

2.  สอบปฏิบัติ 
      1.  ปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 2.  เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 
 3.  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง 
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5.  ส านักงานอธิการบดี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

5.2  ต าแหน่งนิติกร  (ปริญญาโท) 
ประจ างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
      1.  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 2.  ขั้นตอนการด าเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 3.  ขั้นตอนการด าเนินคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  ของ
หน่วยงานของรัฐ 

2.  สอบปฏิบัติ 
     ร่างสัญญาที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

5.3  ต าแหน่งนิติกร  (ปริญญาตรี) 
ประจ างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
 1.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (นิติกรรม , สัญญา) 
 2.  ประมวลกฎหมายอาญา , พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 3.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 , 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 
2542 

2.  สอบปฏิบัติ 
     ร่างสัญญาที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

5.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
 1.  ทุนการศึกษา  และ กยศ. 
 2.  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
 3.  แผนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4.  หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 5.  เกณฑ์การแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่งบริหารกิจกรรมของ
นักศึกษา 
 6.  การปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ 
 7.  สมุดกิจกรรมนักศึกษา 
 8.  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 9.  การบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา 
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5.  ส านักงานอธิการบดี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

5.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 

2.  สอบปฏิบัติ 
 1.  จัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 2.  จัดท าเอกสารภายในถึงอธิการบดี  
 3.  จัดท าเอกสารภายนอกถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4.  รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม 

 
6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 

 1.  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
 2.  การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
 3.  ความรู้ด้านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 4.  การจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม 
 5.  หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
 6.  ระบบการวิจัยการศึกษา 
 7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 
 8.  การวัดผลและการประเมินการศึกษา 
 9.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
2.  สอบปฏิบัติ 
 1.  การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ 
 2.  การน าเสนอการประชาสัมพันธ์ป่านสื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
 3.  การเขียน – การสนทนาภาษาอังกฤษ 
 4.  การแปลหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ 
 5.  การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 6.  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft word / Microsoft 
excel / Microsoft powerpoint 
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7.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
 1.  การเขียนโปรแกรม 
 2.  ระบบฐานข้อมูล 
 3.  ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
 1.  Visual Basic Net 
 2.  PHP หรือ ASP 
 3.  Access หรือ SQL server 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  3 
วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน) 
  ทุกต าแหน่ง  จะด าเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบข้อเขียน) 
ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบสอน)  ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
1.  คณะครุศาสตร์ 
    ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องหยกมณี 
ชั้น  5  คณะครุศาสตร์ 
 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาบรรณารัก-
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชาสาธารณ- 
สุขศาสตร์ 
 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559  
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    4.1  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 
    4.2  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีก่อสร้าง 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559   
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 13.30 น.  ณ  ห้องประชุม    
ชั้น  2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม  
ชั้น  2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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3.  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (สอบปฏิบัติ)  ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
5.  ส านักงานอธิการบดี 
    5.1  ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
 

    5.2  ต าแหน่งนิติกร  (ปริญญาโท) 
 

    5.3  ต าแหน่งนิติกร  (ปริญญาตรี) 
 

    5.4  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559   
สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ห้องประชุมผู้ช่วย  ชั้น  ๔  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

สอบปฏิบัติ  ต้ังแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ห้องประชุมผู้ช่วย  ชั้น  ๔  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ห้องประชุมผู้ช่วย  ชั้น  ๔  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
 

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559 
สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

7.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2559 
สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 


