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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  ก าหนดการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ครั้งที ่ 1/๒๕64  
ฉบับลงวันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้
ผ่านการสอนแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ฉบับลงวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕64  ไปแล้วนั้น 

  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  จึงประกาศก าหนดการสอบแข่งขัน
บุคคลทั่วไป  เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้  

  เอกสารหมายเลข  1  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  เอกสารหมายเลข  2  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 

Signature Code : F+MSgKfdhqBXCU8d3ge0 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข  1 

บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การพัฒนาหลักสูตร 
     2.  เทคนิคและวิธีการสอน 
     3.  การบริหารจัดการในชั้นเรียน 
     4.  ปรัชญาการศึกษา 
     5.  ความเป็นครู 

2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  ปรัชญาและพัฒนาหลักสูตร 
     2.2  การจัดการเรียนและการบริหารจัดการในชั้นเรียน 
     2.3  หลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด  1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30  นาที  
ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบการสอนมาเอง 

 

2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง  อักษรจีน  ภาษาจีนโบราณและ
ลักษณะทางไวยากรณ์ 
ด้านต่าง ๆ ของภาษาจีน 
     2.  ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  วรรณกรรม  
ภูมิศาสตร์  สังคมลักษณะทั่วไปของประเทศจีน  และสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
     3.  ความสามารถทางด้านการเขียนภาษาจีน  ด้านการแปลภาษา
จีน - ไทย  และการแปลไทย - จีน 
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2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต ำแหน่งอำจำรย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน  (ต่อ) 

2.  สอบสอน 
     2.1  ระบบเสียง อักษรจีน ค า กลุ่มค า ประโยค ไวยากรณ์ภาษาจีน 

     2.2  综合课 ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

     2.3  ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  วรรณกรรม  ภมูิศาสตร์ 
สังคมลักษณะทั่วไปของประเทศจีน  และภาษาจีนโบราณ 
     2.4  การแปลภาษาจีน - ไทย  และการแปลไทย - จีน 

 
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
3.1  ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.  การสาธารณสุขเบื้องต้น 
     2.  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
     3.  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
     4.  การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย 
     5.  การพัฒนาอนามัยชุมชน 
     6.  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
     7.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
     8.  การปฐมพยาบาล 
     9.  เภสชัวิทยาเบื้องต้น 
     10.  การป้องกันและควบคุมโรค 
     11.  การสร้างเสริมสุขภาพ 
     12.  การบริหารงานสาธารณสุข 
     13.  อนามัยแม่และเด็ก 
     14.  วิทยาการระบาด 
2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     1.  ประวัติศาสตร์สาธารณสุข 
     2.  ทฤษฎีสร้างเสริมสุขภาพ 
     3.  บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในระบบสุขภาพ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1  หัวข้อ  ใช้เวลาสอบสอน  20 - 30 นาที  



ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
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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) 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข  2 

วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประเภทวิชาการ 
     1.  คณะครุศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

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.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องสมุด
คณะครุศาสตร์ 

 
     2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน 

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

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น. - 13.30  น.  ณ  ห้องเรียน
อัจฉริยะ  ชั้น  6  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
     3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง/สังกัด วัน  เวลา  สถานที่สอบแข่งขัน 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

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

สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้อง  48158 
ชั้น  1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (อาคาร  48)  



มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 


