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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที่  2/๒๕60 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค  ก) 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุ                  
และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที ่
2/๒๕60  ฉบับลงวันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60  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  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60  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   6   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

……………………………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

นางสาวภัทรภร  วาณิชยธนากุล  

 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเคมี  จ านวน  1  อัตรา 

นางสาวอัญมณี  โกศัย 
นางสาวอัจฉรา  ใจดี 
นายปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร 

 

2.2 ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 

นายชลธิศ   เสือนุ่ม  

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
จ านวน  1  อัตรา 

นางสาวกันทิมา  พุ่มมาลา 
นางสาวศุภิสรา  สุวรรณประเสริฐ 

 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา 

นางสาวมัณฑนา  เป็งยาวงค์ 
นางสาวโสรยา  วรนุช 
นางสาวกัญญารัตน์  ค ามี 
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บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรมจีน 
     ๒.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน  การแปล  และไวยากรณ์จีน 

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

 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเคมี 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  หลักเคมี  1 
     2.  หลักเคมี  2 
     3.  เคมีอนินทรีย์ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 1.  สารประกอบโคออร์ดิเนชั่น 
 2.  สมดุลไอออน 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30 นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ต่อ) 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  Calculus 
     2 . Linear algebra 
     3.  Abstract algebra 
     4.  Mathematical analysis 
     5.  Statistics and Probrability 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรี  ยกเว้นวิชาที่เก่ียวกับสถิติ  โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 
1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียม
สื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอน 

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 
     2.  นโยบาย  แผน  และแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     3.  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
     4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     5.  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ 
     6.  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
     7.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
     8.  การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     9.  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     10.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาในสาขาวิชาเอกที่ถนัดที่สุด  
ใช้เวลาในการสอบสอน  20 - 30  นาที  โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อ
การสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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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 

 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ทุนการศึกษา  และ กยศ. 
     2.  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
     3.  แผนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     4.  หลักสูตรกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     5.  เกณฑ์การแต่งตั้งนักศึกษาสู่ต าแหน่งบริหารกิจกรรมของนักศึกษา 
     6.  การปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ 
     7.  สมุดกิจกรรมนักศึกษา 
     8.  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     9.  การบริหารเงินกิจกรรมนักศึกษา 

2.  สอบปฏิบัติ 
     1.  จัดท าโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     2.  จัดท าเอกสารภายในถึงอธิการบดี 
     3.  จัดท าเอกสารภายนอกถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
     4.  รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม 
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วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
1.  ประเภทวิชาการ 
     1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

วันที่  21  สิงหาคม  2560  
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 
 

 

     2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาเคมี 

วันที ่ 21  สิงหาคม  2560  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 14.30 น.  ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

วันที่  21  สิงหาคม  2560  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.30 น. - 15.00 น.  ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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     2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วันที่  21  สิงหาคม  2560  
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  15.00 น. - 16.00 น.  ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
     1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา 

วันที่  21  สิงหาคม  2560  
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 
 

 
 


