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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  1/๒๕62 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที ่
1/๒๕62  ฉบับลงวันที่  21  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕62  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  21  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62  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   12   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 



เอกสารหมายเลข  1 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.  2562 

……………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

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

6211102003  นายณัฐพฤทธิ ์ นพเก้า  

 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 
จ านวน  2  อัตรา 

6211107002  นางสาววิจิตรา  เอมอ่อง  

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป ์ จ านวน  2  อัตรา 

6211108001  นายพลับ  บญุสวน  

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
จ านวน  2  อัตรา 

6211110007  นายโชคธ ารง  จงจอหอ  

 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

6211113002  นายกฤช สอนกอง 
 

 

 
 



- 2 - 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
จ านวน  1  อัตรา 

6211114001  นางสาวจอมจันทร์  นทีวัฒนา 
6211114009  นางสาวศภุิสรา  สุวรรณประเสรฐิ 
6211114010  นายรฐักร  สวัสดิ์แดง 

 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

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

6212117003  นางสาวกันยา  มัน่คง  

 

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

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

6212118009  นายสุรเชษฐ  ขอนทอง  

 

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

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  1  อัตรา 

6212119003  นายณัฐพงษ์  ล าจะเรา  
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บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  English skills : Reading & Writing 
     2.  Translations  
     3.  Essay 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ที่สุด  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอน  โดยมีเนื้อหาในการสอบสอนครอบคลุม  
Micro Teaching in Higher Education with Lesson Plan 
for English Major 

 

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ  วัฒนธรรม  วรรณกรรม  ภูมิศาสตร์  
สังคมและลักษณะทั่วไปของประเทศจีน 
     2.  ความรู้เกี่ยวกับอักษร  ค า  กลุ่มค า  ประโยค  และลักษณะ
ทางไวยากรณ์ด้านต่าง ๆ  ของภาษาจีน 
     3.  ความสามารถทางด้านการเขียนภาษาจีน 
     4.  ความสามารถทางด้านการแปลภาษาจีน 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     1.  ไวยากรณ์ภาษาจีน 
     2.  วัฒนธรรมจีน 
     3.  วรรณกรรมจีน 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

2.2   ต ำแหน่งอำจำรย์ 
ประจ ำสำขำวิชำวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป ์

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย/ตะวันตก 
     2.  วิจิตรศิลป์และศิลปกรรม 
    3.  ศิลปะการออกแบบ 

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

2.3  ต ำแหน่งอำจำรย์ 
ประจ ำสำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
     2.  เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด 
     3.  การรู้สารสนเทศและดิจิทัล 
     4.  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     1.  บริการสารสนเทศ 
     2.  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 
     3.  การสืบค้นสารสนเทศ 
     4.  การใช้เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 
     5.  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     6.  ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ฯ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง 

 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การสาธารณสุขเบื้องต้น 
     2.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
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3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(ต่อ) 

     3.  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
     4.  การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย 
     5.  การพัฒนาอนามัยชุมชน 
     6.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
     7.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     8.  การปฐมพยาบาล 
     9.  เภสัชวิทยาเบื้องต้น 
     10.  การป้องกันและควบคุมโรค 
     11.  การสร้างเสริมสุขภาพ 
     12.  การบริหารงานสาธารณสุข 
     13.  อนามัยแม่และเด็ก 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     1.  ประวัติศาสตร์สาธารณสุข 
     2.  ทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพ 
     3.  บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในระบบสุขภาพ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  
นาที  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 
     2.  นโยบาย  แผน  และแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     3.  รัฐธรรมนูญและกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
     4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     5.  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ 
     6.  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
     7.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
     8.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 

     9.  การจัดการขยะ 
     10.  การจัดการมลพิษอากาศ 
     11.  การจัดการลุ่มน้ า 
     12.  เคมีด้านสิ่งแวดล้อม 
     13.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     14.  เหตุการณ์ปัจจุบันและปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

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

 
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 
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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 ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  อัลกอริซึม  แนวคิด  ขั้นตอนกระบวนการ 
     2.  ฐานข้อมูล  และ Sql Command 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยใช้  PHP  เชื่อมต่อฐานข้อมูล  
Mysql  ด้วย  PDO Connection  และแสดงผลที่หน้าจอแบบ 
Responsive Web 
     2.  การพัฒนา  API  เบื้องต้น 

 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใน - ภายนอก  
ระดับอุดมศึกษา 
     2.  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อการบริหารจัดการ 
     3.  เกณฑ์มาตรฐานสากลมาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านประกัน 
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3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     1.  ทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสาร  (Word 
Processing)  การจัดการข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลด้วย  Microsoft 
Excel  การน าเสนอ  (Presentation) 
     2.  ระบบ  Documents QA  System  และ CHE QA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  3 
วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.  ประเภทวิชาการ 
     1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้อง  46410  
คณะครศุาสตร์ 

 

     2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 13.30  น.  ณ  
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2.2  ต ำแหน่งอำจำรย์ 
ประจ ำสำขำวิชำวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. -  14.00 น.  ณ  
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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     2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต่อ) 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. -  14.30 น.  ณ  
ห้องเรียนอัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

     3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ประจ าหน่วยตรวจสอบภายใน 

วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 

     2.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 - 16.00  น. 
ณ  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น  2  อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

     3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันที่  21  มีนาคม  2562 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

 


