
. 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่   ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปฯ  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  
๑/๒๕๖๓  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  เอกสารหมายเลข  ๑  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  ประกาศ 
                  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
           บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  
           ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก)   
  เอกสารหมายเลข  ๒  บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ 
           ต าแหน่ง  (ภาค  ข) 

  อนึ่ง  ให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  
(ภาค  ก)  เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ  คือ  ปากกาลูกลื่น  ดินสอ  ๒ B  หรือด ามากกว่า  ยางลบ  และน้ ายาลบ
ค าผิด 

 
 
 



- ๒ - 
 

ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๑   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 

เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  1/2563 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 
ลงวันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

………………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

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

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - 
ต าแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะด าเนินการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค  ก) 

วันที่  5  สิงหาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  น. 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

(ตึก  14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน  1  อัตรา 

630006  นางสาวชุตกิานต ์ เอ่ียวเลก็ 

 
2.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - 
ต าแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะด าเนินการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค  ก) 

วันที่  5  สิงหาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  น. 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

(ตึก  14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชือ่ – สกุล หมายเหตุ 

3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก - 
 

3.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์  จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - 

3.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาดนตรี 
จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - 

 

4.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  
1  อัตรา 

630018  นางสาวพินยา  พลแก้ว 
630022  นายเอกวินติ  พรหมรักษา 

ต าแหน่งที่มีผูม้ีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะด าเนินการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค  ก) 

วันที่  5  สิงหาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  น. 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

(ตึก  14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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5.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

630026  นางสาวชฎาพร  อินตะ๊ ต าแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะด าเนินการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค  ก) 

วันที่  5  สิงหาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  น. 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

(ตึก  14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนิติกร 
ประจ ากลุ่มงานการเจ้าหน้าทีแ่ละ 
นิติการ  จ านวน  1  อัตรา 
 

630001  นายเกรียงศักดิ์  แก้วนาค 
630003  นางสาวนฤชล  เข่ือนยงั 
630006  นายชุติเดช  สงวนวัฒนา 

ต าแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะด าเนินการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค  ก) 

วันที่  5  สิงหาคม  2563 
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00  น. 

ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  

(ตึก  14) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข) 
ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต ำแหน่งอำจำรย์ 
ประจ ำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2560 
     1.2  การจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     1.3  พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
           1.  ชั้นน า 
 2.  ชั้นด าเนินการเรียนการสอน 
 3.  ชั้นสรุป 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 

 

2.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย ์
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับบัญชี 
     1.2  การปรับปรุงรายการ 
     1.3  การบัญชีต้นทุน 
     1.4  การบัญชีชั้นกลาง 
     1.5  การบัญชีชั้นสูง 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถนัดที่สุด  
โดยใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอน 
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3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  การสาธารณสุขเบื้องต้น 
     1.2  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
     1.3  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
     1.4  การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย 
     1.5  การพัฒนาอนามัยชุมชน 
     1.6  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
     1.7  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     1.8  การปฐมพยาบาล 
     1.9  เภสัชวิทยาเบื้องต้น 
     1.10  การป้องกันและควบคุมโรค 
     1.11  การสร้างเสริมสุขภาพ 
     1.12  การบริหารงานสาธารณสุข 
     1.13  อนามัยแม่และเด็ก 
     1.14  วิทยาการระบาด 
2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 2.1  ประวัติศาสตร์สาธารณสุข 
 2.2  ทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพ 
 2.3  เภสัชวิทยาในงานสาธารณสุข 
 2.4  บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในระบบสุขภาพ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  
นาที  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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ส าหรับต าแหน่งอาจารย์  มีเกณฑ์การสอบสอน  ดังนี้ 
 1.  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเสนอแผนบริหารการสอน  หรือเอกสารประกอบการ
สอน  ก่อนท าการสอน 
 2.  มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน 
 3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในเนื้อหาที่สอน 
 4.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการเรียนการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ มีการใช้ค าถามท่ีกระตุ้นให้
ผู้เรียนคิด และตอบค าถาม 
 5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาที่เก่ียวข้อง 
 6.  มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
 7.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 8.  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
 9.  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน 
 10.  มีบุคลิกภาพเหมาะสม 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งนิติกร 
ประจ ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
          อุดมศึกษา 
     2.  ขั้นตอนการด าเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
          ของรัฐ 
     3.  ขั้นตอนการด าเนินคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  ของหน่วยงาน 
          ของรัฐ 

2.  สอบปฏิบัติ  ในเนื้อหา 
     ร่างสัญญาที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 

 


