
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 

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

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕65  เรื่อง   
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 นั้น 
   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2564  ลงวันที่  28  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (ภาค  ข)  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

เอกสารหมายเลข  1   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
                                                    ก าแพงเพชร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  เอกสารหมายเลข  2   ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
  เอกสารหมายเลข  3   วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน  ภาคความรู้ความสามารถ 

เฉพาะต าแหน่ง 
             

ประกาศ ณ วันที่ 7   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 
 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

7   มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
………………………………………………….. 

 
ประเภทวิชาการ 
1.  คณะครุศาสตร์ 

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

- ไม่มีผู้เข้ารับการคัดเลือก-  

 
2. คณะวิทยาการจัดการ 

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

65201  นายชูเกรียต ิ เนือ้ไม้  

 
3.  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง/สังกัด ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
3.1 ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 1 อัตรา 
 

65301  ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์  กระต่ายทอง 
65302  นางสาวพรนรินทร์  สายกลิ่น 

 

3.2 ต าแหน่งอาจารย์ ประจ าสาขาวิชาการเคมี 
จ านวน 2 อัตรา 

65401  นางสาวราตรี  บุม ี
65402  นางสาวศิรประภา  พลธนะ 
65403  นายศักดิ์ศรี  แสนยาเจริญกุล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 2 

บัญชีแสดงขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
 
ประเภทวิชาการ 
1.  คณะวิทยาการจัดการ 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
 
 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการแปรูปอาหาร 
     1.2  การวิเคราะห์และจัดท าแผนธุรกิจ BMC 
     1.3  การวางกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมด้านอาหาร 
2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  ความคิดเชิงสร้างสรรค์กับการบูรณาการเชิงนวัตกรรม 
     2.2  แผนธุรกิจ BMC 
     2.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน 20 – 30 นาที ให้ผู้
เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
 

 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
2.1 ต าแหน่งอาจารย์  
ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
     1.2  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 
     1.3  การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ 
2.  สอบสอน 
     ให้ผู้เข้าสอบสอนเตรียมการสอนเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
     2.1  คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 
     2.2  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 
     2.3  การออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์ 
โดยเลือกวิชาที่ถนัดที่สุด 1 หัวข้อ ใช้เวลาสอบสอน 20 – 30 นาที ให้ผู้
เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพ่ือใช้ประกอบการสอนมาเอง 
 

2.2 ต าแหน่งอาจารย์   
ประจ าสาขาวิชาเคมี 
 
 
 

1.  สอบข้อเขียน  ในเนื้อหา 
     1.1  หลักเคมี 1 
     1.2  หลักเคมี 2 
2.  สอบสอน 
     - ปริมาณสารสัมพันธ์ 
ใช้เวลาสอบสอน 20 – 30 นาที ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสื่อการสอนเพื่อใช้
ประกอบการสอนมาเอง 



 
- 2 – 

 
ส าหรับต าแหน่งอาจารย์ มีเกณฑ์การสอบสอน  ดังนี้  

1.  มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจน และคัดเลือก
การเรียนการสอนเหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  

2.  มีความสามารถใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง        
ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทอล (Digital Interactive 
Media) 

3.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วย
ความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong 
Learner) 

4.  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน  
5.  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
6.  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม  
7.  มีความสามารถใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital Interactive Media) 

ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมต ิเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น  
8.  มีความสามารถสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์การร่วมงาน (Interpersonal Skill) ความสามารถ

ในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (Adaptability) และรับความคิดเห็น 
9.  มีความสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 3 

 
วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ 

1.  คณะวิทยาการจัดการ 
ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
ประจ าหลกัสูตรนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 
 
 
 

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง KM ROOM  
ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต าแหน่ง ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ 
3.1 ต าแหน่งอาจารย์  
ประจ าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. – 14.30 น. ณ 48158  
ห้องบรรยาย 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

3.2 ต าแหน่งอาจารย์   
ประจ าสาขาวิชาเคมี 
 
 
 

วันที่ 23  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
สอบข้อเขียน  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      
สอบสอน  ตั้งแต่เวลา  14.30 น. – 16.30 น. ณ 48158  
ห้องบรรยาย 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 




