.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3/๒๕62
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
--------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3/๒๕62 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่
3/๒๕62 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
เอกสารหมายเลข ๑ บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เอกสารหมายเลข ๒ บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข)
อนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3/๒๕62 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ คือ ปากกาลูกลื่น ดินสอ ๒ B หรือดามากกว่า ยางลบ และน้ายาลบ
คาผิด

-2ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. ๒๕63

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เอกสารหมายเลข ๑
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3/2562
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
…………………………………..
ประเภทวิชาการ
1. คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง/สังกัด
1.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาพลศึกษา
จานวน 2 อัตรา
1.๒ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
1.๓ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
1.๓ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาประถมศึกษา
จานวน 1 อัตรา
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
จานวน 1 อัตรา

ชื่อ – สกุล
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก นายโกมินทร์ บุญชู
นางสาววรางคณา ก้อมน้อย
นางอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช

ชื่อ – สกุล
- ไม่มีผู้สมัครสอบ -

หมายเหตุ
ตาแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะดาเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(ตึก 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หมายเหตุ

-23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
3.1 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้สมัครสอบ ประจาสาขาวิชาภาษาจีน
จานวน ๑ อัตรา
3.2 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ จานวน 2 อัตรา
3.3 ตาแหน่งอาจารย์
นายธีริทธิ์ กันยารอง
ประจาสาขาวิชาดนตรี
จานวน 1 อัตรา
3.4 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา
3.5 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
จานวน 1 อัตรา
4. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการบัญชี จานวน
2 อัตรา

ชื่อ – สกุล
นางสาวณิชาภัทร พิสฐศาสน์

หมายเหตุ
ตาแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะดาเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(ตึก 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หมายเหตุ
ตาแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะดาเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(ตึก 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

-35. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
5.1 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
5.2 ตาแหน่งอาจารย์
นายอนิรุจน์ อังครพงศ์ตระกูล
ประจาสาขาวิชาฟิสิกส์ จานวน
นางสาวอุมาพร ลาดับ
1 อัตรา
5.3 ตาแหน่งอาจารย์
นางสาวเขมาวดี อุดมพันธ์
ประจาสาขาวิชาเคมี จานวน
นางสาวขนิษฐา เกิดผล
1 อัตรา
นางสาวศิรดา บุญญเขตรโกศล
5.4 ตาแหน่งอาจารย์
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ตาแหน่ง/สังกัด
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการบัญชี
จานวน 1 อัตรา

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ
ตาแหน่งที่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกจะดาเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารเรียนรวมและอานวยการ
(ตึก 14)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

หมายเหตุ

- ไม่มีผู้สมัครสอบ -

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. สานักงานอธิการบดี
ตาแหน่ง/สังกัด
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งนิติกร
- ไม่มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ประจากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และ
นิติการ จานวน 1 อัตรา

หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 2
บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข)
ประเภทวิชาการ
๑. คณะครุศาสตร์
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1.1 ตาแหน่งอาจารย์
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1 หลักการคณิตศาสตร์
1.2 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
1.3 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
1.4 การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์

1.๒ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2. หลักการคณิตศาสตร์
3. การเรียนการสอน (จานวนและการดาเนินการ/การวัด/
เรขาคณิต/พีชคณิต/การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ระดับ
โรงเรียน) เลือกเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
4. พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการ
สอนมาเอง
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
2. การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด - 6 ปี
3. พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ชั้นนา
2. ชั้นดาเนินการเรียนการสอน
3. ชั้นสรุป
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการ
สอนมาเอง

-๒1. คณะครุศาสตร์ (ต่อ)
ตาแหน่ง
1.๓ ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการประถมศึกษา

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
1. ความรู้เกี่ยวกับการประถมศึกษา
2. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
3. กฎหมายเกี่ยวกับการประถมศึกษา
4. การออกแบบและการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสาหรับเด็กประถมศึกษา
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาหรับครูประถมศึกษา
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสาหรับครูประถมศึกษา
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการ
สอนมาเอง

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
ตาแหน่งอาจารย์
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
ประจาสาขาวิชาดนตรี
1. ทฤษฎีดนตรีสากล
2. ประวัติดนตรีตะวันตก
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีดนตรี โดยครอบคลุมถึงหลักรูปแบบ การวิเคราะห์
ดนตรีตะวันตกวิชาสอนศาสตร์ พฤติกรรมการสอนดนตรี
2. ประวัติดนตรีตะวันตก
3. วิชาปฏิบัติเครื่องเอก
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน
20 - 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการ
สอนมาเอง

-33. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการบัญชี

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
1. ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี
2. บัญชีต้นทุน
3. การบัญชีภาษีอากร
4. จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในเนื้อหาวิชาเอกที่ถนัดที่สุด
โดยใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที โดยให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพื่อใช้ประกอบการสอนสอนมาเอง

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง
4.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาฟิสิกส์

4.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาเคมี

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
1. ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
2. ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
3. ฟิสิกส์ประยุกต์
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และ
ปฏิบัติการ 1 และวิชาฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2 โดย ใช้เวลาสอบ
สอน 20 - 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้
ประกอบการสอนมาเอง
1. สอบข้อเขียน ในเนื้อหา
1. หลักเคมี 1
2. หลักเคมี 2
3. เคมีประยุกต์
2. สอบสอน
ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนในเนื้อหาวิชาชีวเคมี และวิชา
เคมีเชิงฟิสิกส์ โดยใช้เวลาสอบสอน 20 - 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบ
เตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง

