
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
_________________ 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ

เลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  จํานวน  ๗  อัตรา   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๐ และขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปตามขอ ๑๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (รายละเอียดดังแนบทาย

ประกาศนี้) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแตละตําแหนง  ตามท่ีระบุในแนบทายประกาศนี้ 

การรับสมัคร 

เริ่มรับสมัครตั้งแตวันท่ี ๕ – ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐) 

ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓) ชั้น  ๓  หอง ๒๓๓๑๖  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนยหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยผูสมัครจะตองยื่น

ใบสมัครดวยตนเอง (กรุณาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย)  

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร 

๑. สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี  (ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๒ ฉบับ  ท้ังนี้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตร

ตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ท่ีก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว 

เทานั้น  สําหรับคุณวุฒิตางประเทศจะตองเปนคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเชนกัน  

๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี  จํานวน ๒ ฉบับ  (ปริญญาตรีหลักสูตร  ๒ ปตอเนื่อง 

ใหแนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา  จํานวน  ๒  ฉบับ)    

๓. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมชุดครุย  และไมสวมแวนตาดํา  ในชุดสุภาพ  ถายไวไม

เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว  จํานวน  ๓  รูป   

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๒ ฉบับ 

๕. สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  ๒  ฉบับ 

๖.ผูสมัคร... 
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๖. ผูสมัครท่ีเปนชายตองเปนผูผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว  แนบสําเนาใบ สด. ๘  

หรือ  สด.  ๔๓  มาประกอบหลักฐานการสมัครดวย  จํานวน  ๒  ฉบับ 

๗. สําเนาบัตรประกันสังคม  (กรณีท่ีเคยปฏิบัติงานมาแลว)  จํานวน  ๒  ฉบับ

๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล (ถามี) จํานวน  ๒  ฉบับ 

๙. เงินคาสมัครสอบ  จํานวน ๑๐๐  บาท   เงินจํานวนนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

**การสําเนาเอกสาร  ใหสําเนาเอกสารใหเหมือนตนฉบับทุกประการ** 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและ

เลือกสรร  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ใหทราบภายในวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ และประกาศรายชื่อ

ผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร  ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) ในวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๗ ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  (ภายในศูนยหันตรา)  และทาง www.rmutsb.ac.th 

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

เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีผานการสรรหาและเลือกสรรตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และคะแนนรวม

ตองไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

ท้ังนี้  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเปนท่ีส้ินสุด 

การจัดจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร  จะจัดจางตามลําดับท่ีในบัญชีผู ผานการสรรหาและ 

เลือกสรรและไมรับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอ่ืน  

การข้ึนบัญชี 

 ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ฉบับท่ี  ๒/๒๕๕๐  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันท่ี  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี (ภายใน

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

การจาง 

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผูผานการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรดวยจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู ท่ีผูสมัครไดระบุไวใน 

ใบสมัคร  ท้ังนี้ใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด  วัน  เวลา  สถานท่ี  ท่ีระบุไวในประกาศ

ผลการสรรหาและเลือกสรร  ท้ังนี้ใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

และเริ่มปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

  ท้ังนี้... 

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

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 

คุณสมบัติท่ัวไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

 ผูท่ีจะไดรับจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป                

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ   

๓. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 

   ข. ลักษณะตองหาม 

๑. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

๒. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ 

 หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

๓. เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับนี้หรือ

กฎหมายอ่ืน 

๔. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

๕. เปนกรรมการบรหิารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๖. เปนบุคคลลมละลาย 

๗. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๘. เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

๙. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอ่ืน 

๑๐. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
  
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  ๑  อัตรา 

อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐ บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี   

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานเกี่ยวกับดานวิเคราะห

นโยบายและแผน  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  เชน ทําหนาท่ีชวยศึกษาวิเคราะห วิจัย ประสาน

แผน ประมวลผลพิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและ

โครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา  ใหคําแนะนํา  ปรึกษา  ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา วางแผนการ

ทํางานท่ีรับผิดชอบ  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน  หนวยงานภายในและภายนอก  ใหคําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองตน  เผยแพร  ถายทอดความรู

ทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน  ตอบปญหา  ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับหนาท่ี  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๒๔  มิถุนายน  

๒๕๕๗ 

๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 

๑. การวางแผนและงบประมาณ 

๒. การวางแผนและการบริหารโครงการสําหรับสวนราชการ 

๓. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔. สถิติและการวิจัย 

๕. ระเบียบ ฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๖. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๗. การบริหารความเส่ียง 

๘. ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๙. ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอดุมศึกษา 

ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน : Ms. Office  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

๔. ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ทดสอบดานภาษาและความคิด ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

๓ กรกฎาคม  

๒๕๕๗ 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  ประสบการณ

ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  

มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   

มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 

 



- ๖ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
  
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  จํานวน  ๓  อัตรา 

อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐ บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  หรือสาขาท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร   

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานเกี่ยวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  เชน ทําหนาท่ีในการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร 

สวนบุคคลและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ติดต้ังชุดคําส่ังสําเร็จรูป  ใชปรับปรุง แกไขแฟมขอมูล เขียนชุดคําส่ัง ตามขอกําหนดของระบบงานท่ีได

วางแผนไวแลว  ทดสอบความถูกตองของคําส่ัง แกไขขอผิดพลาดของคําส่ัง  ชวยสอน  ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  

ใหคําปรึกษา  แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน  

หนวยงานภายในและภายนอก  ใหคําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองตน  เผยแพร  ถายทอดความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร  ตอบปญหา  ช้ีแจงเรื่องตาง  ๆ

เกี่ยวกับหนาท่ี  และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๒๔ มิถุนายน  

๒๕๕๗ 

๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ๔๐ คะแนน 

๑ ความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล 

๓.ความรูทางดานมัลติมีเดีย 

๔.พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.การติดต้ังและบริหารจัดการเครือขายเบ้ืองตน 

ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน : การออกแบบและพัฒนา Web application ,การจัดการฐานขอมูล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

๔. ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ทดสอบดานภาษาและความคิด ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

๓ กรกฎาคม  

๒๕๕๗ 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  

ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรบัตัวเขา

กับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรบัผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   

มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 



- ๗ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
  
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  ๒  อัตรา 

อัตราเงินเดอืน   ๑๘,๐๐๐ บาท   

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง    ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี  สาขาวิชาการบัญช ี  

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวชิาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

วิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน จัดทํารายงานเงินรายจายตาม

งบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได รายจายประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเกี่ยวกับงานขอโอน

และการขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผน ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ – จายเงินจัดทําฎีกา ตรวจสอบการต้ังฎีกาเบิกจายในหมวด

ตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ประสานการ

ทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หนวยงานภายในและภายนอก ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการเงิน

และบัญช ีตอบปญหา ชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหต ุ

๒๔  มิถุนายน  

๒๕๕๗ 

๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ๔๐ คะแนน : ปฏิบัต ิ๒๐ คะแนน 

๑. ความรูเกี่ยวกับหลักการบัญช ี

๒. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

๓. ความรูความสามารถในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที ่

๔. ระเบียบการเบิกจายเงินทางคลัง การเก็บรักษาและนําสงเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ และการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  

-   พระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

-   พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 

-     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  

-    ระเบียบ และประกาศ ทีอ่อกตามความในขอบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวย

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเติม  

ทดสอบดานภาษาและความคิด ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

๓ กรกฎาคม  

๒๕๕๗ 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  

ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขา

กับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   

มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 

 

 



- ๘ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 

ตําแหนง บรรณารักษ  จํานวน ๑ อัตรา   

อัตราเงินเดือน   ๑๘,๐๐๐ บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวาน้ี ทางดานบรรณารักษ  หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ดานบรรณารักษ  ภายใตการกํากับดูแล  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายบรรณารักษ  เชน  จัดหา  คัดเลือก  

จําแนกหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ  ประเภทส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศน  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  ทําบัตรรายการ  ทําบรรณานุกรม  ดัชนี  

สาระสังเขป  กฤตภาค  และบันทึกลงระบบฐานขอมูลของหองสมุดเพ่ือเปนแหลงจัดเก็บและใหบริการ  ใหคําแนะนํา  ปรึกษา  และบริการ

สืบคนหนังสือแกผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก  จัดทําส่ือประชาสัมพันธการใชหองสมุด  รวบรวมสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับหองสมุด  ให

คําปรึกษาแนะนํา  ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหา  ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก   

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน 

วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๒๔  มิถุนายน  

๒๕๕๗ 

๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี ๒๐ คะแนน 

๑. ความรูความสามารถทางดานบรรณารกัษ   บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  

สารสนเทศศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคนิคใหมๆดานหองสมุด 

- ประเภทของหองสมุด และประเภทของหนังสือ 

- การเลือกและวิเคราะหหนังสือ 

- การจัดหมวดหมูหนังสือ 

- บรรณานุกรม 

- ดัชนีวารสาร 

๒. ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ปฏิบัติ ๔๐ คะแนน 

- Ms.office 

- แคทตาล็อคหนังสือ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถท่ัวไป  (๔๐ คะแนน )   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ  

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

๔. ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในขอบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

ทดสอบดานภาษาและความคิด ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   

 

๓ กรกฎาคม  

๒๕๕๗ 

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.   

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซ่ึงจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ เชน  ประสบการณ

ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่น

ไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   

มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม** 



- ๙ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 

รายละเอียดตําแหนงงาน 

ท่ี สังกัด อัตราเลขท่ี ศูนยพ้ืนท่ี 

๑. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ๑ อัตรา 

๑. กองนโยบายและแผน ๑ อัตรา ๕๖๐๔๒๐๕ หันตรา 

๒. ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ๓ อัตรา 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร ฯ ๑ อัตรา ๕๕๑๓๒๐๖ นนทบุรี 

๒. สํานักวิทยบริการ ฯ ๒ อัตรา ๕๖๑๖๒๐๒,๕๖๑๖๒๐๓ นนทบุรี 

๓. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  ๒ อัตรา 

๑. กองคลัง ๒ อัตรา ๒๐๐๖๓,๒๐๐๖๔ หันตรา 

๔. ตําแหนงบรรณารักษ ๑ อัตรา 

๑. สํานักวิทยบริการ ฯ ๑ อัตรา ๕๕๑๖๒๐๑ สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันท่ี  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
 

กําหนดการสอบ 

ท่ี กําหนดการ รายละเอียด 

๑. ๕ – ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

๒. ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

๓. ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  

๔. ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 

๕. ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ สอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 

๖. ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผูผานการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 

๗. ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ผูผานการสอบรายงานตัวเขารับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

๘. ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ เริ่มปฏิบัติหนาท่ี 
 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
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