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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕6๕  เรื่อง   
รับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จ านวน  8  อัตรา  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2564  ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕6๔  จึงประกาศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
  เอกสารหมายเลข  ๑  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทัว่ไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง 
           บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏก าแพงเพชร 
  เอกสารหมายเลข  ๒  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  เอกสารหมายเลข  ๓  วัน  เวลา  และสถานที่สอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถ 
           เฉพาะต าแหน่ง  

ประกาศ ณ วันที่ 22   มกราคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
22   มกราคม  พ.ศ.  2565 
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บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  22  มกราคม  พ.ศ.  2565 

……………………..........………….. 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

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

- ไมม่ีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก -  

 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
2.1  ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
จ านวน  1  อัตรา 
 

650015  นางนารถนรี  เฟื่องอ่ิม  

2.2  ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา  จ านวน  1  อัตรา 
 

650012  นายกิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์  

2.3  ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  อัตรา 
 

650011  นางสาวสธุาสินี  ขุนทองนุ่ม  

 
3.  คณะวิทยาการจัดการ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
3.1  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
การบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 

650002  นางสาวประพัสสร  บัวเผื่อน 
650013  นางสาวิตรี  พรหมรักษา 

 



3.2  ต าแหน่งอาจารย์  ประจ าสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร  จ านวน  1  อัตรา 

650003  นางสาวนภาลัย  บุญค าเมือง  
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจ างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 
กองกลาง  จ านวน  1  อัตรา 

650007  นายสวุิทย ์ เหลา่สี  

 
2.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน  1  อัตรา 
 

650004  นายมนตรี  กาไสย 
650005  นายปฐมพงษ์  สดุเขียว 
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บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     1.2  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
     1.3  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด 
     1.4  การจัดการและการบริการสารสนเทศ 
     1.5  การจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
     1.6  การรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
     1.7  ภาษาอังกฤษส าหรับครูบรรณารักษ์ 
     1.8  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
     1.9  การสอนทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
     2.2  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
     2.3  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานห้องสมุด 
     2.4  การจัดการและการบริการสารสนเทศ 
     2.5  การจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
     2.6  การรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
     2.7  ภาษาอังกฤษส าหรับครูบรรณารักษ์ 
     2.8  การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา 
     2.9  การสอนทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  ปรัชญาเบื้องต้น 
     1.2  พุทธศาสนา 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  เบญจศีล - เบญจธรรม 
     2.2  หลักทศพิธราชธรรม 
     2.3  สุจริต 

โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง 

1.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
     1.2  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
     1.3  ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบทเรียน/เนื้อหาในสาขาวิชาเอกท่ีมีความถนัด
ที่สุด  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการ
สอนเพ่ือใช้ประกอบการสอน  โดยมีเนื้อหาในการสอบสอนครอบคลุม 

 

2.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น  (บัญชีการเงิน  บัญชี
บริหาร) 
     1.2  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีชั้นกลาง , การบัญชีชั้นสูง 
     1.3  ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี  การควบคุมภายใน 
     1.4  ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 
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ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี  (ต่อ) 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น  (บัญชีการเงิน  บัญชี
บริหาร) 
     2.2  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีชั้นกลาง , การบัญชีชั้นสูง 
     2.3  ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี  การควบคุมภายใน 
     2.4  ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 

โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 
     1.2  การบริหารสินเชื่อ 
     1.3  การประกันชีวิต 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  การวิเคราะห์ทางการเงิน 
     2.2  การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
     2.3  การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน 

โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง 

ส าหรับต าแหน่งอาจารย์  มีเกณฑ์การสอบสอน  ดังนี้ 
  1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนเหมาะสม  เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
  2.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น  ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ยกตัวอย่างประกอบ  สอดแทรก
ประสบการณ์จริง  ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจชัดเจน  หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทอล 
(Digital Interactive Media) 



  3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  ด้วยความมีวิจารณญาณ  รู้ว่าแหล่งความรู้ใดท่ีควรเชื่อถือ  สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Lifelong Learner) 
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  4.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  และสังเคราะห์  ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชา
ที่สอน 
  5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  6.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม 
  7.  มีความสามารถใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์  และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital Interactive 
Media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี  สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติ  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
  8.  มีความสามารถสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน  (Interpersonal Skill) 
ความสามารถในแสดงออก  การแก้ปัญหา  การปรับ  (Adaptability) และรับความคิดเห็น 
  9.  มีความสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
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ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัดงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ระบบไฟฟ้า โดยวิธีสอบเลือกตอบ ในเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
     1.2  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ค านวณหรือออกแบบระบบไฟฟ้า โดยวิธีสอบข้อเขียน ซึ่ง
ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารหรือภายนอกอาคาร 

2.  สอบปฏิบัติ 
     2.1  การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
     2.2  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระบบ
ไฟฟ้า 

 

2.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  จ าลอง OSI Model   
     1.2  Microsoft Office 365 Application     
     1.3  Active Directory Domain and User   
     1.4  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server   
     1.5  เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล Storage 
     1.6  Google workspace Application   
     1.7  ฐานข้อมูล 
     1.8  ค านวณหา Subnet mask 
     1.9  Network Security 



     1.10  Mail Server 
     1.11  Cloud Computing 
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ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ต่อ)      1.12  Windows Server 
     1.13  Firewall 

2.  สอบปฏิบัติ 
     2.1  การพัฒนาเว็บ 
     2.2  การติดตั้งและตรวจสอบฐานข้อมูล 
     2.3  Config Static Routing 
     2.4  Config Wifi 
     2.5  บริหารจัดการ Active Directory ในระดับ Domain 
และ User 
     2.6  บริการจัดการและปรับแต่ง Firewall 
     2.7  บริหารจัดการ และตรวจสอบ การท างาน Cloud 
computing อาทิ การสร้าง การลบ การดูพ้ืนที่ ตรวจสอบการ
ท างาน และภาพรวมของ Cloud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  3 

วัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาการ 
     1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
1.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. - 14.00  น.  ณ  ห้องเรียน
อัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. - 14.30  น.  ณ  ห้องเรียน
อัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.3  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.30 น. - 15.00  น.  ณ  ห้องเรียน
อัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 2.  คณะวิทยาการจัดการ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
2.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 14.00  น.  ณ  KM ROOM  
ชั้น  3  คณะวิทยาการจัดการ 
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 2.  คณะวิทยาการจัดการ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
2.2  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  KM ROOM  
ชั้น  3  คณะวิทยาการจัดการ 

 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
1.  ส านักงานอธิการบดี 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ประจ างานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 

วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ  งานไฟฟ้า
และอนุรักษ์พลังงาน 

 
2.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 12.00 น. 
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สอบปฏิบัติ  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 15.00 น.  ณ  ส านักวิทย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 
 
 

 


