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เอกสารหมายเลข 1
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556
………………………………..
สายวิชาการ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
1.1 อาจารย์
130001 นายประยูร อิมิวัตร์
ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 2 อัตรา
1.2 อาจารย์
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
2.1 อาจารย์
210001 นางสาวสุมาลี แก้วสะแสน
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 2 อัตรา
2.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมเทคโนโลยีการ
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จัดการโลจิสติกส์ จานวน 1 อัตรา
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาแหน่ง
3.1 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
โยธา จานวน 1 อัตรา
3.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จานวน 2 อัตรา

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก 330002 นายธนกิจ โคกทอง

/4. คณะวิทยาการ...

-24. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง
4.1 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จานวน 1 อัตรา
4.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร จานวน 1 อัตรา

ชื่อ – สกุล
410003 นายณัฐวุฒิ วิทา

420001 นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา
420003 นายวิษณุเดช นันไชยแก้ว

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
อาจารย์
520001 นางสาวสุกัญญา จรพรม
ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
6. คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง
6.1 อาจารย์
ประจาคณะครุศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
6.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
จานวน 1 อัตรา
6.3 อาจารย์
ประจาโปรแกรมจิตวิทยาและ
แนะแนว จานวน 1 อัตรา

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล
610001 นายชยุต วิจิตรสุนทร

หมายเหตุ

หมายเหตุ

630002 นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว
630003 ว่าที่ร.ต.กฤษดา กฤตเมธกุล

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

/สายสนับสนุน...

-3สายสนับสนุน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล
นักวิชาการศึกษา
ประจาศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 1 อัตรา

8. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

ชื่อ – สกุล
800007 นายภูมิพัฒน์ วังศิริกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 2
บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
สายวิชาการ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสน- นโยบายสาธารณะ
ศาสตร์ จานวน 2 อัตรา
- การบริหารจัดการภาครัฐ
- การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่ถนัดที่สุด
ใช้เวลาสอบสอน 30 – 50 นาที
- การจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน
- เทคนิคการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary
จานวน 2 อัตรา
- Grammar
- Reading
- Writing
- Translation
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่ถนัดที่สุด
ใช้เวลาสอบสอน 30 – 50 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน และสอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

/3. คณะเทคโนโลยี...

-23. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาแหน่ง
อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จานวน 2 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และงานออกแบบในแขนง
ต่างๆ
- คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- งานสื่อสิ่งพิมพ์
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ใช้เวลา
สอบสอน 30 – 50 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้
ประกอบการสอน

4. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
4.1 อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
- หลักการมัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
และการโรงแรม จานวน 1 อัตรา
- การจัดการโรงแรม การจัดการห้องพัก
- การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
- จิตวิทยาการบริการ
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเลือกเนื้อหาที่กาหนดให้เพียง 1 เนื้อหา ใช้
เวลาสอบสอน 30-50 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อ
ใช้ประกอบการสอน
- หลักการมัคคุเทศก์ / การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
- การจัดการโรงแรม / การจัดการห้องพัก
- การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล

/4.2 (ต่อ) คณะวิทยาการ...

-3–
ตาแหน่ง
4.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาการเงินและ
การธนาคาร จานวน 1 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
- การเงินธุรกิจ
- การจัดการสินเชื่อ
- ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเลือกเนื้อหาที่กาหนดให้เพียง 1 เนื้อหา ใช้
เวลาสอบสอน 30-50 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อ
ใช้ประกอบการสอน
- การจัดการสินเชื่อ
- การวางแผนและควบคุมกาไร
- การวิเคราะห์ทางการเงิน

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
- Real Analysis
จานวน 1 อัตรา
- Calculus
- Algebra
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่ถนัดที่สุด
ใช้เวลาสอบสอน 90 นาที และจัดทา มคอ. 3

/6.คณะครุศาสตร์...

-46. คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง
6.1 อาจารย์
ประจาคณะครุศาสตร์
จานวน 1 อัตรา

6.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
จานวน 1 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
- ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
- ภาวะผู้นาทางการศึกษา
- มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
- การทางานเป็นทีม
- การติดต่อสื่อสารในองค์กร
- การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
- การบริหารจัดการในชั้นเรียน
- การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
- การจัดทาโครงการ
2. สอบสอน
ให้ผู้สอบสอนเตรียมการสอนโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหา
สอบข้อเขียน โดยนามาจัดทาแผนการสอน หรือ มคอ.3 จานวน 1
ชุด ให้คณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการสอบสอนใช้เวลาสอน 30
นาที โดยให้ใช้สื่อการสอนต่างๆ เทคโนโลยีที่คิดว่าเหมาะสมใน
เนื้อหา โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนดังนี้
- การนาเข้าสู่บทเรียน
- เนื้อหาที่สอน
- วิธีการวัดผล / ประเมินผล
1. สอบข้อเขียน
- ระบบเสียง อักษรจีน สัททานุกรม (คาศัพท์ภาษาจีน)
ไวยากรณ์ภาษาจีน
- สุภาษิตจีน วรรณคดีจีน วรรณกรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีน
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความ
ถนัดที่สุด โดยใช้เวลาสอบสอน 30 – 50 นาที สอนเป็นภาษาจีน
โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน
/สาหรับ...

- 5สาหรับตาแหน่งอาจารย์ มีเกณฑ์การสอบสอน ดังนี้
1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยเสนอแผนบริหารการสอน หรือเอกสารประกอบการสอน
ก่อนทาการสอน
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน
3. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในเนื้อหาที่สอน
4. มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการเรียนการสอน
ตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง สอดแทรกประสบการณ์ มีการใช้คาถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
คิด และตอบคาถาม
5. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาที่เกี่ยวข้อง
6. มีความสามารถแนะนาให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
7. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม
8. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม
9. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาที่สอน
10. มีบุคลิกภาพเหมาะสม
สายสนับสนุน
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
- ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- การเขียนโปรแกรม PHP ASP MYSQL เบื้องต้น
- หลักการโปรแกรมเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม
2. สอบปฏิบัติ
- การติดตั้ง Web Server
- การเขียนโปรแกรม PHP MYSQL
- การเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านหน้าเว็บเพจ

เอกสารหมายเลข 3
วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตาแหน่ง/สังกัด
วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ศาสตร์ จานวน 2 อัตรา
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
สอบสอน 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
จานวน 2 อัตรา
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
สอบสอน 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาการออกแบบ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จานวน 2 อัตรา
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
สอบสอน 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
4. คณะวิทยาการจัดการ
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
4.1 อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาการ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม จานวน 1 อัตรา
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
4.2 อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาการเงินและ
สอบสอน 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาการ
การธนาคาร จานวน 1 อัตรา
จัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
จานวน 1 อัตรา
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
สอบสอน 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
6. คณะครุศาสตร์
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
6.1 อาจารย์ ประจาคณะครุศาสตร์
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
จานวน 1 อัตรา
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
6.2 อาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
สอบสอน 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะครุศาสตร์
จานวน 1 อัตรา

-2ตาแหน่ง/สังกัด
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ห้องกาสะลอง ชั้น 2
สอบปฏิบัติ 13.00 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 2

