.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
-------------------------------มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏก าแพงเพชร ได้ ประกาศรั บสมั ครสอบแข่ ง ขั น บุ ค คลทั่ ว ไป เพื่ อ บรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เอกสารหมายเลข ๑ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เอกสารหมายเลข ๒ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๓ วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เอกสารหมายเลข 1
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
………………………………..
สายวิชาการ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง/สังกัด
1.1 ตาแหน่งอาจารย์
011102
ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
จานวน 1 อัตรา
1.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
1.3 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(ระดับปริญญาเอก) จานวน 1 อัตรา
1.4 ตาแหน่งอาจารย์
011402
ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 011403
จานวน 1 อัตรา
011406
011407
011409
1.5 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ จานวน 1 อัตรา
1.6 ตาแหน่งอาจารย์
011601
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
011603
จานวน 1 อัตรา
011605

ชื่อ – สกุล
นายสุรศักดิ์ บุญเทียน

หมายเหตุ

- ไม่มีผู้มาเข้าสอบแข่งขัน -

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

นางสาวสาวิณี สินดี
นางสาวชฎาพร โชติดาภรณ์
นางสาวสุวภัทร พิรณฤทธิ์
นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
นายศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

นางสาวชุติมา สังวรินทะ
นางสาวสิรินญา ศรีชมพู
นางสาวนันทนัช ตนบุญ

/2. มหาวิทยาลัย...

-22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
2.1 ตาแหน่งอาจารย์
012201 นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี
ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์ จานวน 1 อัตรา

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาแหน่ง/สังกัด
3.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
3.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จานวน 3 อัตรา
4. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา

ชื่อ – สกุล
013201 นางสาวปภานันท์ สุนันทวนิช

013401
013405
013406
013407

หมายเหตุ

หมายเหตุ

นายสฤษดิ์ น้าใจเพ็ชร
นางสาวพบพร เอี่ยมใส
นายพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
นางสาวเยาวรัตน์ สิริวัฒนานุสรณ์

ชือ่ – สกุล
014102 นายพูนลาภ ประสงค์เงิน
014013 นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
5.1 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้มาเข้าสอบแข่งขัน ประจาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
5.2 ตาแหน่งอาจารย์
015201 นางสาวตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน
ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
015202 นางสาวดรุณี มณีทัศน์
จานวน 1 อัตรา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

/6. คณะครุศาสตร์...

-36. คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง/สังกัด
6.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จานวน 1 อัตรา

016102
016104
016105
016107

ชื่อ – สกุล
นายกษิดิ์ณัฐ สนมฉ่า
นายวุฒิชัย ฤทธิ
นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา
นางสาวตรีทิพย์ สุขโข

6.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา

016202 นางสาวพิมพ์ชนก เนยพลับ
016203 นางสาววรัญญา โอภาษี

6.3 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาจีน จานวน
2 อัตรา

016301 นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ
016302 นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว

6.4 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและแนะ
แนว จานวน 1 อัตรา

016401 นายมนตรี หลินภู

6.5 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย จานวน
1 อัตรา
6.6 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาการปฐมวัย
จานวน 2 อัตรา

หมายเหตุ

- ไม่มีผู้มาเข้าสอบแข่งขัน -

016601 นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม
016602 นางสาววราภรณ์ อ่าอ้น

/สายสนับสนุน...

-4สายสนับสนุน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
021101 นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์
ประจาศูนย์เมียนมาร์ศึกษา
จานวน 1 อัตรา

2. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
022101 นางสาวกัญญมาศ อินจันทร์
จานวน 1 อัตรา
022104 นางสาวสุพรรณษา พลธุมาร
022105 นางสาวพัชราพรรณ ล่าร้อง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 2
บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
สายวิชาการ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
1. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
จานวน 1 อัตรา
2. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอนโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
2. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
3. การวิจัยทางสังคมศาสตร์
ใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพื่อใช้ประกอบการสอน
2. อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. นโยบายสาธารณะ
จานวน 1 อัตรา
2. การบริหารจัดการภาครัฐ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร และสังคม/ชุมชน/ท้องถิน่
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด ใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพื่อใช้ประกอบการสอน โดยมีเทคนิคการสอน เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ การวัดและประเมินผลผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
3. อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
1. ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียน
จานวน 1 อัตรา
2. การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
3. การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด โดยใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที สอนเป็นภาษาอังกฤษ
โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน

-22. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
1. การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการโลจิสติกส์
2. การจัดการการผลิต
จานวน 1 อัตรา
3. การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
4. การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
5. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด โดยใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อ
การสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน และนาเสนอแผนการสอน

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาแหน่ง
1. อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
1. การเขียนโปรแกรม (C . OOP)
2. การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต (PHP , JavaScript)
3. ระบบฐานข้อมูล (SQL)
4. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
5. ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์
6. ระบบเครือข่าย
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอนโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. การเขียนโปรแกรม
2. ระบบเครือข่าย
ใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน

-3ตาแหน่ง
2. อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จานวน 3 อัตรา

4. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง
อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. ออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์
3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอนโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. ออกแบบกราฟฟิกสื่อสิ่งพิมพ์
2. คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
1. หลักการมัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
2. การจัดการโรงแรม การจัดการห้องพัก
3. การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
4. จิตวิทยาการบริการ
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอนโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. หลักการมัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
2. การจัดการโรงแรม การจัดการห้องพัก
3. การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล
4. จิตวิทยาการบริการ
ใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพื่อใช้ประกอบการสอน

-45. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
1. Real Analysis
จานวน 1 อัตรา
2. Calculus
3. Algebra
4. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด โดยใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อ
การสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน
6. คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง
6.1 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป จานวน 1 อัตรา

6.2 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน
1. พันธุศาสตร์
2. สัตววิทยา
3. หลักชีววิทยา
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกในเนื้อหาที่
กาหนด คือ สารพันธุกรรม โดยใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที
โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน
1. สอบข้อเขียน
1. Grammar
2. Reading
3. Writing
4. Translation
5. English Skills
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด เน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที สอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพื่อใช้ประกอบการสอน

-5ตาแหน่ง
6.3 อาจารย์
ประจาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
จานวน 2 อัตรา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ

1. สอบข้อเขียน
1. ระบบเสียงสัทอักษรในภาษาจีน คาศัพท์ภาษาจีน ไวยากรณ์
ภาษาจีน
2. ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน วรรณคดีจีน อักษรจีน
3. ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับภาษาจีน
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด โดยนามาจัดทาแผนการสอน หรือ มคอ. 3 ใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที สอนเป็นภาษาจีน โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน
6.4 อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการ
1. จิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมมนุษย์
แนะแนว จานวน 1 อัตรา
2. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสาหรับครู จิตวิทยาการศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมการสอนโดยเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
กาหนดให้ ดังนี้
1. จิตวิทยาทั่วไป / พฤติกรรมมนุษย์
2. จิตวิทยาพัฒนาการ / จิตวิทยาสาหรับครู / จิตวิทยา
การศึกษา
3. จิตวิทยาการแนะแนว / จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
ใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอน
เพื่อใช้ประกอบการสอน
6.5 อาจารย์
1. สอบข้อเขียน
ประจาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1. หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546
จานวน 1 อัตรา
2. พัฒนาการเด็กปฐมวัยและการจัดการศึกษาปฐมวัย
3. นักการศึกษาปฐมวัยและทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่มีความถนัด
ที่สุด โดยนามาจัดทาแผนการสอน หรือ มคอ. 3 ใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบ
การสอน

-6สาหรับตาแหน่งอาจารย์ 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. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
นักวิชาการศึกษา
1. สอบข้อเขียน
จานวน 1 อัตรา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสังคมเกี่ยวกับ
ประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์
2. หลักภาษาพม่า ระบบอักขระและการออกเสียงภาษาพม่า
3. คาศัพท์พื้นฐาน โครงสร้างประโยคพื้นฐานและประโยค
สนทนา
4. การแปลบทความสั้น ๆ ภาษาไทย - พม่า และ พม่า ภาษาไทย
5. ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดาเนินการศูนย์เมียนมาร์
ศึกษา
6. การเขียนโครงการเพื่อจัดทาคาของบประมาณประจาปี
2. สอบปฏิบัติ
การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการใช้ Internet

-78. กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. สอบข้อเขียน
จานวน 1 อัตรา
1. งานสารบรรณ
2. งานกิจการนักศึกษา
3. งานด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกับงาน
กิจการนักศึกษา
2. สอบปฏิบัติ
1. คอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ใช้ในสานักงาน Microsoft Office
2. เขียนโครงการงบประมาณประจาปี
3. การทาเว็บไซด์ การเก็บข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต

เอกสารหมายเลข 3
วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตาแหน่ง/สังกัด
วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
1. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
การพัฒนาสังคม
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 13.30 น. ณ ห้อง 3208
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
รัฐประศาสนศาสตร์
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้อง 3208
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ภาษาอังกฤษ
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ ห้อง 3208
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 13.30 น. ณ ห้องประชุม
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
1. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุม
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
/4. คณะวิทยาการ...

-2ตาแหน่ง/สังกัด
4. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์

6. คณะครุศาสตร์
1. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ

3. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
ภาษาจีน

4. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว

วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้อง KM
ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ อาคารเรียนรวม (อาคาร 12)
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก คณะครุศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก คณะครุศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก คณะครุศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 17.30 น. ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก คณะครุศาสตร์

/5. ตาแหน่งอาจารย์...

-3ตาแหน่ง/สังกัด
5. ตาแหน่งอาจารย์ ประจาโปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

8. กองพัฒนานักศึกษา
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบสอน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. - 18.30 น. ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก คณะครุศาสตร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 7/1
ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14)
สอบปฏิบัติ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 7/1
ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

