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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  1/๒๕61 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที ่
1/๒๕61  ฉบับลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕61  และประกาศฯ  เพ่ิมเติม  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  17  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  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   26   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 



เอกสารหมายเลข  1 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงวันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2561 

……………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

6111106001  นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์  

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน  1  อัตรา 

6111120001  นายบุญญวัฒน์ ศรีวังราช 
6111120002  นายธนกานต์ นพเก้า 

 

 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

6111113001  นางสาววณิชชา คันธสร 
6111113008  นายกฤช สอนกอง 

 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน 
จ านวน  1  อัตรา 

6112118001  นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน  

 
 
 
 

/2.  ส านักประกัน... 



- 2 - 
 

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

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

6112119019  นายปานเทพ รัตนอัมพร 
 

 

 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

6112120003  นางสาวชุติมา สุขทรัพย์ 
6112120008  นายอนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์ 
6112120009  นางสาวกิตติมา สิงห์สนธิ์ 
6112120023  นายวีรพัฒน์ กุลสารภูษิต 
6112120028  นายกฤษณะ จันทร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  2 
บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม  วรรณกรรม  ภูมิศาสตร์  
สังคมและลักษณะทั่วไปของประเทศจีน 
     ๒.  ความรู้เกี่ยวกับค า  ความหมายของค า  รูปประโยคและ
ลักษณะทางไวยากรณ์ด้านต่าง ๆ  ของภาษาจีน 
     3.  ความสามารถทางด้านการเขียนภาษาจีน 
     4.  ความสามารถทางด้านการแปลภาษาจีน 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ที่สุด  โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียม
สื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ เช่น  สัทวิทยา  
อรรถศาสตร์  วากยสัมพันธ์  และภาษาศาสตร์สังคม 
     ๒.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี  ได้แก่  วรรณกรรมประเภท
ต่าง ๆ  เช่น  prose poetry novel short story  วิวัฒนาการของ
งานวรรณกรรม  กวี  นักเขียน  และผลงานที่โดดเด่นในสมัยต่าง ๆ 
     3.  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ได้แก่  ความสามารถในการฟัง  พูด  
อ่าน  เขียน  และการแปล 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ที่สุด  โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียม
สื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน  เทคนิคและวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระท่ีสอน  การใช้สื่อสารการสอนที่เหมาะสมทั้ง
กับเนื้อหาสาระท่ีสอนและยุคสมัย  ความสามารถในการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน  (English as Instructional Media) 
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2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การสาธารณสุขเบื้องต้น 
     2.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
     3.  อนามัยแม่และเด็ก 
     4.  การป้องกันและควบคุมโรค 
     5.  เภสัชสาธารณสุข 
     6.  ระบาดวิทยา 
     7.  การส่งเสริมสุขภาพ 
     8.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
     9.  การแพทย์ทางเลือก 
     10.  โภชนาการสาธารณสุข 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอน  โดยเลือกหัวข้อใด หัวข้อหนึ่ง  
ตามเนื้อหาที่ก าหนด  1  เรื่อง  ดังนี้ 
     1.  การเขียนโครงการแก้ไขปัญหาชุมชน 
     2.  วิวัฒนาการของการสาธารณสุข 
     3.  การเขียนแผนการสอนสุขศึกษา  
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30 นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 

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.  มีความสามารถ... 
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 8.  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
 9.  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน 
 10.  มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     หลักการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานการควบคุมภายใน  การวาง
ระบบการควบคุมภายใน  กระบวนการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
เทคนิคการตรวจสอบ  การติดตาม  ประเมินผลการควบคุมภายใน  การ
จัดการความเสี่ยงขององค์กรหลักการบัญชี  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     ทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสาร  (Word 
Processing)  การจัดการข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย  Microsoft 
Excel  การน าเสนอ  (Presentation) 

 

2.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ภายนอกระดับอุดมศึกษา 
     2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
     3.  การวิจัยสถาบัน 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  เขียนโปรแกรมด้วยภาษา  PHP , ASP , VB.NET 
     2.  ออกแบบและใช้  DBMS  เช่น  SQL Server , MySQL 
     3.  พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาใด ๆ  ในข้อ  1  ร่วมกับฐานข้อมูล 
DBMS  ได ้
     4.  ซ่อมบ ารุงการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  เช่น  ลง  
Windows , แก้ปัญหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น  แก้ปัญหาหรือติดตั้ง
เครื่องพิมพ์ได้ 
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3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
     2.  การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
     3.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     4.  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
     5.  การวัดผลและการประเมินผล 
     6.  การวิจัยทางการศึกษา 
     7.  การจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ  
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
     8.  สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
     9.  การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  การเขียนหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ 
     2.  การน าเสนอการประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อเป็นภาษาอังกฤษ 
     3.  การเขียน - การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 
     4.  การแปลหนังสือราชการเป็นภาษาอังกฤษ 
     5.  การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
     6.  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft word  Microsoft Excel 
Microsoft powerpoint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารหมายเลข  3 
วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.  ประเภทวิชาการ 
     1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

วันที่  17  พฤษภาคม  2561  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องเรียน
อัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันที่  17  พฤษภาคม  2561  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องเรียน
อัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

     2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

วันที่  17  พฤษภาคม  2561  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเล็ก 
ชั้น  1  (48148)  อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
(อาคาร 48  )คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

/ประเภทวิชาชีพเฉพาะ... 



- 2 - 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน 

วันที่  17  พฤษภาคม  2561  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 - 16.00  น. 
ณ  ห้องประชุมผู้ช่วย  ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

     2.  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่  17  พฤษภาคม  2561  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 - 16.00  น. 
ณ  ห้องประชุมผู้ช่วย  ชั้น  4  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

     3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา วันที่  17  พฤษภาคม  2561  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 - 16.00  น. 
ณ  ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์  ชั้น  2  (48231)  อาคารเรียน
และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48)  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 


