
 

 

 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ 

_________________ 

 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  จํานวน  ๗๕  อัตรา   

 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังตอไปน้ี 

คุณสมบัติของผูสมัคร  

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป

ตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม (รายละเอียดดังแนบทายประกาศน้ี) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแตละตําแหนง  ตามที่ระบุในตารางแนบทาย 
 

การรับสมัคร  

เริ่มรับสมัคร ต้ังแต วันที่   ๓๑  มีนาคม – ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ   

ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนยหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท ๐  ๓๕๗๐ ๙๑๐๔ โดยผูสมัครจะตอง

ย่ืนใบสมัครดวยตนเอง (กรุณาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย)  
 

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร 

๑. สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท (ไดรับอนุมัติจากผูมี

อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔)  จํานวน  ๒ ฉบับ   

๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จํานวน ๒ ฉบับ  (ปริญญาตรีหลักสูตร  

๒ ปตอเน่ือง ใหแนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา  จํานวน  ๒  ฉบับ)    

๓. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมชุดครุย  และไมสวมแวนตาดํา  ในชุดสุภาพ  ถายไวไม

เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป   

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๒ ฉบับ 

๕. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๒  ฉบับ 

๖. ผูสมัครที่เปนชายตองเปนผูผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว  แนบสําเนาใบ สด. ๘    

หรือ  สด.  ๔๓  มาประกอบหลักฐานการสมัครดวย  จํานวน  ๒  ฉบับ 

๗. สําเนาบัตรประกันสังคม  (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแลว)  จํานวน  ๒  ฉบับ 

                                                                                               ๘.สําเนา... 
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๘. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  หรือช่ือสกุล (ถาม)ี จํานวน  ๒  ฉบับ 

๙. เงินคาสมัครสอบ  จํานวน ๑๐๐  บาท   เงินจํานวนน้ีจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 
 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ

เลือกสรร  ใหทราบภายในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  (ภายใน

ศูนยหันตรา)  และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ  http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html  กําหนดการสอบ 

ดังตารางแนบทายประกาศน้ี 
 

เกณฑการตัดสิน 

 ผูที่ผานการสอบแขงขันตองไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และคะแนนรวมตองไมตํ่า

กวารอยละ ๖๐  

ท้ังน้ี  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเปนท่ีสิ้นสดุ 

  การจัดจางผู ผานการสรรหาและเลือกสรร  จะจัดจางตามลําดับที่ในบัญชีผู ผานการสรรหาและ 

เลือกสรรและไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น  
 

การข้ึนบัญชี 

  ให เปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ฉบับที่  ๒/๒๕๕๐  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหาและเลือกสรร

บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ

เลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย  ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  ภายในวันที่  ๒  พฤษภาคม   ๒๕๕๔   

ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  (ภายในศูนยหันตรา) และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ 

http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     
 

การจาง    

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรดวยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยูที่ผูสมัครไดระบุไวใน 

ใบสมัคร  ทั้งน้ีใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ที่ระบุไวในประกาศ

ผลการสรรหาและเลือกสรร  ทั้งน้ีใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  

และเริ่มปฏิบัติหนาที่ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔    

  ท้ังนี้หากผูผานการสรรหาและเลือกสรรทานใดไมสามารถมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติ

หนาท่ีตามวันท่ีกําหนดได   จะถือวาทานนั้นสละสิทธิการเขารับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีสอบได 

 

๒. ในกรณีที่... 
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๓. ในกรณีที่ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดรายใดเปลี่ยนที่อยู หากไมมีการติดตอแจงการเปลี่ยน

ที่อยูอันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไมอาจเรียกตัวเพื่อจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดจะ

ถือวาเปนความบกพรองของผู ผานการสรรหาและเลือกสรร  และจะย่ืนคํารองขอรับการจัดจางเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพนกําหนดใหมารายงานตัวแลวไมได 

๔. ผูผานการสรรหาและเลือกสรรและไดรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  จะตองทําสัญญา 

จางตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดและการจางครั้งแรกกําหนดระยะเวลาการจาง ๖ เดือน 

เพื่อทดลองปฏิบัติงาน  และหากการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินวาเปนผู มีความสามารถเหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ไดรับการตอสัญญาจางมีกําหนดเวลา  ๓  ป 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

  

  

(ผูชวยศาสตราจารยอราม  คุมกลาง) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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คุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

 ผูที่จะไดรับจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป                

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ   

๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 

   ข. ลักษณะตองหาม 

๑. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

๒. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 

 หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

๓. เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับน้ีหรือ

กฎหมายอื่น 

๔. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

๕. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่นพรรคการเมือง 

๖. เปนบุคคลลมละลาย 

๗. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

๙. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอื่น 

๑๐. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง   นักประชาสัมพันธ  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๒๒๐๑  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองกลาง  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ดานนิเทศศาสตร  บริหารธุรกิจ  ศิลปศาสตร  หรือ

สาขาอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน สํารวจ รวบรวม รับฟงความคิดเห็นของขาราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวบรวมขอมูลขาวสาร

ตาง ๆ ชวยจัดทําขาวสาร เอกสารความรูดานตาง ๆ เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 

เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานหรือผลงานของ

หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยหรือของรัฐบาล  ชี้แจงตอบปญหาขอของใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงาน  ชวยศึกษา

วิเคราะห เสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี :  - ความรูทั่วไปเก่ียวกับงานดานประชาสัมพันธ 
- บุคลิกภาพและการส่ือสาร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม 

-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๖ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๐๓๒๐๑  ๕๔๐๓๒๐๒  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานท่ีบรรจุ กองคลัง  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  สาขาวิชาการบัญชี 

๒. ถามีประสบการณในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการต้ังฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี   เงินสด บัญชีเงิน

ฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได รายจาย

ประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหนาที่อ่ืน

ที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎแีละปฏิบัต:ิ ความรูเก่ียวกับงานบัญชี, ความรูเก่ียวกับกฎ, ระเบียบ ขั้นตอนการ

ปฏบิัติงานการเงิน,ความรูเก่ียวกับประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๗ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๐๓๒๐๔  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองคลัง  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน 

จัดหา จัดซ้ือ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษาคนควารายละเอียดตาง ๆ ของพัสดุครุภัณฑ เชน วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา

การเส่ือมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและ

คุณภาพ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซ้ือพัสดุครุภัณฑ และ

ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ระเบียบ ฯวาดวยงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม,ระเบียบ ฯวาดวย

งานพัสดุ  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ ,ระเบียบ ฯ วาดวยงาน 

สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติม,ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘,หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (หนังสือสํานัก

งบประมาณ ดวนที่สุด ที่นร. ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ม.ค.๔๘)  

ปฏิบัติ : การใช Ms. word , Ms. excel 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏบิัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๘ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ตําแหนงเลขที่  ๒๐๐๗๙  ๕๔๐๔๒๐๒  ๕๔๐๔๒๐๓   

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองนโยบายและแผน  จํานวน  ๓  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด

นโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนแผนงานของ

สถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : การวางแผนและงบประมาณ,การวางแผนและการบริหารโครงการสําหรับสวน

ราชการ,ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘,สถิติและการวิจัย 

ระเบียบ ฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การบริหารความเส่ียง,ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา,ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

ปฏิบัติ : Ms. office ๒๐๐๗ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ี
แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๙ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๔๒๐๔  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  หรือดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

๒. ถามีประสบการณหรือการปฏิบัติงานหรือโครงการท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบโปรแกรมและการเขียน 

Web application (แนบเอกสารประกอบ)   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ติดตั้งชุดคําส่ังสําเร็จรูป ใชปรับปรุง แกไข
แฟมขอมูล เขียนชุดคําส่ัง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว  ทดสอบความถูกตองของคําส่ัง แกไขขอผิดพลาดของคําส่ัง 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : พ.ร.บ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ , การออกแบบและ

พัฒนาระบบฐานขอมูล, ระบบเครือขาย ,ระเบียบ ฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม,พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖,การบริหารความเส่ียง,ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา,ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

ปฏิบัติ : การออกแบบฐานขอมูลและการเขียน Web application   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและ
ทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๐ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง บุคลากร  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๕๒๐๒,๕๔๐๕๒๐๓,๕๔๐๕๒๐๔,๕๔๐๕๒๐๕,๕๔๐๕๒๐๖   

(หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานท่ีบรรจุ กองบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๕  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือ  

หลายอยาง เชน การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  การดําเนินการออกคําส่ัง

เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห

ปญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อช้ีแจงเหตุผลในการดําเนินเรื่องอนุมัติเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน จัดทํา แกไขเปล่ียนแปลงบัญชีถือ

จายเงินเดือนของขาราชการและลูกจางของหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหต ุ
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ขอบังคับฯวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ  พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง  

ผศ.,รศ.,และ ศ. พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม,ขอบังคับฯวาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙, ระเบียบฯวาดวยทุนการศึกษา ฝกอบรม  และดูงาน พ.ศ.๒๕๔๙, 

ระเบียบ ฯ วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราช ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖ ,หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  มทร.สุวรรณภูม,ิ ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความ

ในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมวิาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม, การบริหารงานบุคคล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมวิาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  ประสบการณ
ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  
มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๑ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นิติกร  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๐๐๑๒๐๑  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารงานบุคคล  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ทางดานกฎหมาย   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง เชน การรางหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณา ดําเนินการเก่ียวกับ

วินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย การดําเนินการทางคดี  การดําเนินการเก่ียวกับ

ความรับผิดทางแพง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข

เพิ่มเติม , พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙, พระราชบัญญัติ

ความผิดละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ , ระเบียบ ฯ วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 

 



- ๑๒ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานสวัสดิการนักศึกษา) ตําแหนงเลขที่  ๒๐๑๒๔  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ภาระงานดานสวัสดิการนักศึกษา,งานสวัสดิการดานการประกันอุบัติเหตุ  การผอนผัน

ทหารและรักษาดินแดน 

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไข
เพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๑๓ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา) ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๖๒๐๕ (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

          ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง ทําหนาท่ีชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการ

และสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร 

ตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ

การศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ภาระงานดานกิจกรรมนักศึกษา  งานกีฬา  และกิจกรรมนักศึกษา 

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๔ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททัว่ไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานแนะแนว ฯ) ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๖๒๐๔ (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

          ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งาน

วินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและ

สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตํารา

เรียน ความรูพื้นฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา 

เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่

อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ภาระงานดานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  แนวคิดในการพัฒนางานดานแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ 

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๕ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  (งานสวัสดิการนักศึกษา,งานแนะแนว ฯ) 

ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๖๒๐๒  ๕๔๐๖๒๐๓  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 

งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร  เชน รางโตตอบ

หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม 

รายงานอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา

สวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ภาระงานดานบริหารทั่วไป    งานสารบรรณ   

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๖ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธกีารสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการชางศิลป  ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๗๒๐๑  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางศิลปกรรม 

๒. ถามีประสบการณทํางานดานออกแบบเพ่ืองานประชาสัมพันธ  ตัดโฟมเพ่ือทําปาย

ประชาสัมพันธ (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานชางศิลป  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน ชวยศึกษา คนควา ในการออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรประกอบคําบรรยาย เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการ

จัดทําเอกสารและหนังสือตาง ๆ ชวยออกแบบแผนปาย แผนภาพประชาสัมพันธ เขียนภาพ ปนภาพ และจําลองภาพเผยแพรแก

ประชาชน ชวยศึกษา คนควาในการออกแบบตกแตงทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เพื่อการจัดแสดงทางวิชาการ หรือแสดง

ผลงานและผลิตกรรมของประเทศ ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่

อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : องคประกอบศิลป  การเขียนเพื่อการส่ือสาร  หลักการเขียนภาพ  การวาดเสน  งาน

ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ  และงานถายภาพเพื่อการออกแบบงานประชาสัมพันธ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ี
แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๑๗ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกีย่วกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา)  ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๗๒๐๒  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี 

๒. ถามีประสบการณทํางานดานงานแนะแนวการศึกษา  หรืองานกองทุนใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา  

หรือประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธกีารสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : งานดานกิจการนักศึกษา  บทบาทภาระหนาที่ของงานกิจกรรามนักศึกษา 

ปฏิบัติ : Ms. excel   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๘ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานสงเสริมวิชาการ)  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๐๗๒๐๔  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ดานบริหาร  การจัดการ  ครุศาสตร 

๒. ถามีประสบการณทํางานดานงานทะเบียนและวัดผลทางการศึกษา  หรือประสบการณการทํางานใน

สถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : งานดานการศึกษา  การประมวลผลการศึกษา  การประเมินคุณภาพใน

ระดับอุดมศึกษา  งานสารบรรณ 

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและ
สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๑๙ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  (งานบริการ)  ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๗๒๐๓  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 

งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบ

หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม 

รายงานอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา

สวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : งานสารบรรณ  งานธุรการ  การจัดทํารายงานการประชุม  งานจัดระบบงาน   

งานรวบรวมขอมูล  งานทําสัญญาการเชาสถานท่ี 

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร   (Ms. office) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๒๐ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา)  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๐๘๒๐๑  ๕๔๐๘๒๐๒ 

 (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ระเบียบ ฯ วาดวยกิจการนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒ , กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ปฏิบัติ : การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปแกรมสําเร็จรูป     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๒๑ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  (งานพัฒนานักศึกษา,งานบริการ)  ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๐๘๒๐๓  

๕๔๐๘๒๐๔  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 

งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ระเบียบ ฯ วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพิ่มเติม , ความรู

ความสามารถทางบริหารงานท่ัวไป 

ปฏิบัติ : ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร   (Ms. office) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๒๒ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๕๒๐๒  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ทางดานคอมพิวเตอร 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใช
ปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว  ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง 
แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎ ี ปฏิบัติ :  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบพัฒนาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธ
และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมี
ปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 

 



- ๒๓ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (งานรับเขาและทะเบียน)  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๑๗๒๐๑ 

 (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 
งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควรเชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี : ระเบียบงานสารบรรณ  การจัดการประชุม  และการเขียนรายงานการประชุม ,  

ขอบังคับ ฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับ ป.ตรี  และ ปวส. ,  

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง  การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ ป.ตรี ,   

ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ วาดวยการเทียบโอนผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒      

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานทีเ่ปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๒๔ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ป. ตรี) (งานรับเขาและทะเบียน)  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๑๗๒๐๒ 

 (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ระเบียบงานสารบรรณ  การจัดการประชุม  และการเขียนรายงานการประชุม ,  

ขอบังคับ ฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับ ป.ตรี  และ ปวส. ,  

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง  การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ ป.ตรี ,   

ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ วาดวยการเทียบโอนผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒      

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏบิัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๒๕ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ป.โท (งานมาตรฐานการศึกษา)  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๑๗๒๐๓ 

 (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๑๑,๖๔๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน ศึกษา

วิเคราะหหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู จัดการพิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษา การใหคําแนะนํา คําปรกึษา เก่ียวกับการศึกษา การสํารวจ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา ศึกษาวิเคราะห

และจัดทําหลักสูตร ทดลองใชหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ การสํารวจวิเคราะหตําราเรียน การใชตํารา

เรียน ตลอดจนการจัดใหมีการพัฒนาและเรียบเรียงตําราเรียน การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลือจาก

ตางประเทศทางการศึกษา สํารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา

เก่ียวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา

ที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ  

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : มาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา , ขอบังคับ ฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ระดับ ป.ตรี  และ ปวส. , ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง  การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ ป.ตร,ี  

ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ วาดวยการเทียบโอนผลการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๒      

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๒๖ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๒๓๒๐๑  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักคุณภาพการศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนด
นโยบายจัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซ่ึงเปนแผนงานของ
สถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : มาตรฐานการศึกษาของชาต,ิมาตรฐานการอุดมศึกษา,มาตรฐานการอุดมศึกษา,กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒,กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ  

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ, กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว,แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา,พ.ร.บ. ประกาศ  ระเบียบ  

ขอบังคับ  มทร.สุวรรณภูมิ  ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติ :   Ms. Office ,SPSS-PC   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๒๗ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๒๓๒๐๓  ๕๔๒๓๒๐๔  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักคุณภาพการศึกษา  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : มาตรฐานการศึกษาของชาต,ิมาตรฐานการอุดมศึกษา,มาตรฐานการอุดมศึกษา,กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒,กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ  และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว,

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา,พ.ร.บ. ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มทร.สุวรรณภูมิ   

ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติ :   Ms. Office ,SPSS-PC   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล   
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๒๘ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๒๓๒๐๒  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักคุณภาพการศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 

งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบ

หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเร่ืองเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม 

รายงานอ่ืนๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา

สวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎ ี: ระเบียบงานสารบรรณ  ระเบียบงานการเงินและพัสด ุ

ปฏิบัติ : Ms. Office ,SPSS-PC,ระเบียบงานสารบรรณและการจัดพิมพหนังสือราชการ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง 
ๆ เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษย
สัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  
และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๒๙ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๒๔๒๐๑  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักสหกิจศึกษา  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง ทําหนาท่ีชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการ

และสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร 

ตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชมุอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ

การศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี :    ความรูความสามารถทางดานสหกิจศึกษา 

ปฏิบัติ :   Ms. Office  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบยีบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมวิาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธ
และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมี
ปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๐ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  ตําแหนงเลขที่ ๕๔๑๙๒๐๑  ๕๔๑๙๒๐๒  ๕๔๑๙๒๐๓ ๕๔๑๙๒๐๔   

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  จํานวน  ๔  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

ทําหนาที่ชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ

พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการและสงเสริมการศึกษา

โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน 

ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน 

ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี :    การดําเนินงานของงานทะเบียนและประมวลผล  ตรวจเช็ค  ติดตามการลงทะเบียนฯ  

ติดตามนักศึกษาคางชําระ  ตรวจเช็ครายวิชาตามหลักสูตรและแผนการเรียน , การใหบริการทาง

การศึกษา  การสงเสริมการศึกษา  โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา, กฎระเบียบ  ขอบังคับ

มหาวิทยาลัย  และหลักสูตร  พรอมทั้งระเบียบการเทียบโอน   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๑ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักตรวจสอบภายใน  ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๐๐๓  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักงานตรวจสอบภายใน  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   ทางดานบัญช ี

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการ

คงเหลือใหตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมท้ังการควบคุมเอกสารทางการเงินดวย ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน พรอมท้ังหลักฐานการทําสัญญาการจัดซ้ือพัสดุ การเบิกจาย การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 

ตรวจสอบการใชและเก็บรักษายานพาหนะใหประหยัดและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียด

รายจายในงบประมาณและการกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย ซ่ึงรวมถึงเงินยืมและการจายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบ

งบประมาณรายได รายจาย และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี :    วิชาความรูเก่ียวกับการตรวจสอบ  เชน  การวางแผนการตรวจสอบ   

การจัดทํากระดาษทําการ  การรายงานผลการตรวจสอบ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๓๒ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๑๖๒๐๒  ๕๔๑๖๒๐๓  ๕๔๑๖๒๐๔  

๕๔๑๖๒๐๕  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๔  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณหรือปฏิบัติงานหรือมีผลงานในการถายภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว  

(แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานโสตทัศนศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือ   หลาย

อยาง เชน ควบคุมและใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดง 

หรือการบรรยาย ไดแก ฟลม สไลด ภาพยนตร รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร สคริป ฯลฯ ชวยเขียนและเรียบเรียงคําบรรยาย

ภาพ คําบรรยายแผนภูมิ และบทรายการวิทยุ ภาพยนตร หรือโทรทัศนเพื่อเผยแพร หรือใหความรูในดานตางๆ จัดหา และเก็บรักษา

วัสดุอุปกรณตางๆ ทางดานโสตทัศนศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน  
 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ  :    ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ  ความรู

เกี่ยวกับการเขียนบทรายการ   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 



- ๓๓ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาคอมพิวเตอร (งานการศึกษาดวยตนเอง) ตําแหนงเลขที่ ๕๔๑๖๒๐๘  

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานท่ีบรรจุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ดานวิทยาการคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือสาขาที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอร   

๒. ถามปีระสบการณหรือปฏิบัติงานหรือทําโครงงานที่เก่ียวของกับการวิเคราะห   

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยาง เชน ทําหนาที่ในการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เก่ียวของ ติดต้ังชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใชปรับปรุง 
แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง แกไข
ขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ  :   ความรูเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศ  ความรูเก่ียวกับการพัฒนา

เว็บไซต  การใชโปรแกรมสําเร็จรูป Ms. office   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๔ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาคอมพิวเตอร (งานผลิตสื่อ) ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๑๖๒๐๙  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ดานวิทยาการคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร   

๒. ถามีประสบการณหรือปฏิบัติงานหรือทําโครงงานท่ีเก่ียวของกับออกแบบและพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใช
ปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง 
แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎ ีปฏิบัติ  :  ความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร  การออกแบบและสรางสื่อมัลติมีเดีย   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและ
สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๓๕ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาคอมพิวเตอร (งานวิศวกรรม) ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๑๖๒๑๐  ๕๔๑๖๒๑๑ 

(หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางวิทยาการคอมพิวเตอร  

๒. ถามีประสบการณหรือปฏิบัติงานหรือทําโครงงานท่ีเก่ียวของกับระบบเครือขายและคอมพิวเตอร

แมขาย  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใช
ปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง 
แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎ ีปฏิบัติ  :   ความรูเก่ียวกับระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย  ความรู

เก่ียวกับการแกปญหาระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 
๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและ
สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๖ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาคอมพิวเตอร (งานบริการสารสนเทศ) ตําแหนงเลขท่ี ๒๐๒๘๕ (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  ดานวิทยาการคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ  หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร   

๒. ถามีประสบการณหรือปฏิบัติงานหรือทําโครงงานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบโปรแกรม php  

และการเขียน Web Application  (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอควรเก่ียวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง เชน ทําหนาท่ีในการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใช
ปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถูกตองของคําสั่ง 
แกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎ ีปฏิบัติ  :   ความรูพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร  การออกแบบระบบสารสนเทศ   

การเขียน   Web Application   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงาน
บุคคล  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ 
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและ
สามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๗ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  (งานวิชาการและวิจัย) ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๑๓๒๐๒  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๕๓๐ บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง ทําหนาท่ีชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการ

และสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร 

ตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ

การศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี :    ระเบียบ ฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพิ่มเติม ,ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเงินและงบประมาณ ,การวางแผนและบริหารโครงการ  

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

ปฏิบัติ : Ms. Office   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๘ - 

การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  (งานกิจการนักศึกษา) ตําแหนงเลขท่ี ๕๔๑๓๒๐๓  (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๕๓๐ บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป 

           ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยาง ทําหนาท่ีชวยศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู งานกิจการนักศึกษา 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการบริการ

และสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการกําลังคน หลักสูตร 

ตําราเรียน ความรูพ้ืนฐาน ตลอดจนความตองการ ดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับ

การศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ   

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี :    การวางแผนงานโครงการ /กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ,ระเบียบ ฯ วาดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ ,การเขียนโครงการและประเมินผลโครงการ ,งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ปฏิบัติ : Ms. Office   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๓๙ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารและวางแผน) ตําแหนงเลขที่  ๕๔๑๓๒๐๑   

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบรหิารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 

งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ความรูเก่ียวกับงานแผนและงบประมาณ , ความรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ, ความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ,ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๐ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารและวางแผน) ตําแหนงเลขที่  ๕๔๐๙๒๐๑  

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 

งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ความรูเก่ียวกับงานแผนและงบประมาณ , ความรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ, ความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ,ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๑ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการและวิจัย)  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๐๙๒๐๒ 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน

รวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผล

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ :  ความรูเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ  ความรูเก่ียวกับ

การใชคอมพิวเตอร  ความรูดานงานวิชาการและวิจัย  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่
แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มี
บุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๒ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการและวิจัย)  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๑๐๒๐๑  ๕๔๑๐๒๐๒ 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ)  

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน

รวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผล

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ :  ความรูเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ  ความรู

เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  ความรูดานงานวิชาการและวิจัย  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานทีป่ฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๓ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารและวางแผน)  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๑๑๒๐๑ 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 

งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ความรูเก่ียวกับงานแผนและงบประมาณ , ความรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ, ความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ,ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๔ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการและวิจัย)  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๑๑๒๐๒  ๕๔๑๑๒๐๓ 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน

รวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผล

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ :  ความรูเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ  ความรู

เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  ความรูดานงานวิชาการและวิจัย  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๕ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารและวางแผน) ตําแหนงเลขที่ ๕๔๑๒๒๐๑  

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 

งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ความรูเก่ียวกับงานแผนและงบประมาณ , ความรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ, ความรู

เก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ,ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๖ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการและวิจัย)  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๑๒๒๐๒  ๕๔๑๒๒๐๓ 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน

รวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผล

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏบิัติ :  ความรูเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ   

ความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  ความรูดานงานวิชาการและวิจัย  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๗ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง นักวิทยาศาสตร (เคมี)  ตําแหนงเลขที่  ๒๐๒๑๑ (หมวดเงินรายได)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี  สาขาวิชาเคมี  หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวของ   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยาง เชน วิเคราะหเคมีภัณฑ ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร วัตถุดิบ นํ้า สารอินทรีย สารอนินทรีย และส่ิงของอ่ืน ๆ เพื่อหา

องคประกอบหรือคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห การทดสอบ ชวยสอนและให

คําแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร หรือปฏิบัติงานดานการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชวยนักวิทยาศาสตร

ระดับสูงในการศึกษา วิเคราะหในเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎ ี:  ความรูทางวิชาเคมีระดับ ป.ตร ี  เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติทางเคมี  การใชงานเครื่องมือ

ข้ันตนจนถึงการใชงานเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง  การทํางานในหองปฏิบัติการ (Lab)  

ตาง ๆ ทางเคมี 

ปฏิบัติ : ทักษะการทํางานในหอง Lab ทางเคมี  การเตรียมปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมี การใชเครื่องมือ

พื้นฐานในการวิเคราะหในหอง Lab ทางเคมีข้ันตน  จนถึงการใชเครื่องมือวิเคราะหเคมีข้ันสูง  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิม่เติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๘ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการและวิจัย)  ตําแหนงเลขที่  ๕๔๑๔๒๐๑  ๕๔๑๔๒๐๒ 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะศิลปศาสตร  จํานวน  ๒  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน

รวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผล

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ :  ความรูเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ  ความรู

เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร  ความรูดานงานวิชาการและวิจัย  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ 
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 



- ๔๙ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภททั่วไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานกิจการนักศึกษา) ตําแหนงเลขที่  ๕๔๐๙๒๐๓, ๕๔๑๐๒๐๓ 

๕๔๑๔๒๐๓  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป)   

หนวยงานที่บรรจ ุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร,คณะศิลปศาสตร  

จํานวน  ๓  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ี   

๒. ถามีประสบการณการทํางาน (แนบเอกสารประกอบ) 

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน 

งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง

และเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก

เจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันที ่ รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ปฏิบัติ :  ความรูเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ  ความรูเก่ียวกับ

การใชคอมพิวเตอร  ความรูดานงานกิจการนักศึกษา  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙   
และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

จะประกาศให
ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  
มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๕๐ - 
การสอบแขงขัน 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ภาระงานโดยสังเขป 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงประเภทท่ัวไป 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 
  

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)  ตําแหนงเลขท่ี  ๕๔๐๔๒๐๑,๕๔๐๕๒๐๑ 

๕๔๐๖๒๐๑,๒๐๑๒๑, ๕๔๑๕๒๐๑,๕๔๑๖๒๐๑ (หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป)   

หนวยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน, กองบริหารงานบุคคล, กองพัฒนานักศึกษา, สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๖  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๙,๕๓๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้   

ภาระงานโดยสังเขป 

            ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

เชน งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน

รวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ

เตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผล

การปฏิบัติตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําส่ังหัวหนาสวนราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 
๒๖ เม.ย. ๕๔ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี : ระเบียน ฯ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และท่ีแกไขเพิ่มเติม, ระเบียบ ฯ วาดวยงาน

พัสดุ ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ,พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ , การบริหารความเส่ียง ,ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับศึกษา ,ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

ปฏิบัติ :  Ms. office ๒๐๐๗  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  
-   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
-    ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด  
ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ ,  คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 
จะประกาศให

ทราบใน
ภายหลัง 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน)   
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัว
เขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพ
และทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 


