
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 

คร้ังท่ี  ๒/๒๕๖๕ 
____________________________________ 

 ดวยมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูม ิ ประสงคจะร ับสมัครบุคคลเพื ่อสรรหา 
และเลือกสรรเปนพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน ๑๐ อัตรา   

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในขอ ๖ ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ดังตอไปนี ้

คุณสมบัติของผูสมัคร  
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติ

ทั่วไปตามขอ ๑๕ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดดังแนบทายประกาศนี้) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแตละตำแหนง ตามท่ีระบุในแนบทายประกาศนี ้
 

การรับสมัคร  
เริ ่มรับสมัครตั ้งแตวันที ่ ๕ –  ๙ กันยายน  ๒๕๖๕  ในวันและเวลาราชการ  ณ  หอง ๓๒๐๓๐๑   

ชั ้น  ๓  สำนักงานอธิการบดี  อาคารบูรณมงคล (อาคาร ๓๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง (กรุณาแตงกายใหสุภาพเรียบรอย)  

 

เอกสารและหลักฐานที่จะตองนำมายื่นในการสมัคร 
๑. สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตร ี (ไดรบัอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติ

ภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตรตองไดรับ
การรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที ่ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว  เทานั้น  
สำหรับคุณวุฒิตางประเทศจะตองเปนคณุวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลวเชนกัน   

๒. สำเนาใบรายงานคะแนนระดบัปริญญาตร ี จำนวน ๑ ฉบับ  (ปรญิญาตรีหลักสูตร  ๒ ปตอเนื่อง 
ใหแนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา  จำนวน  ๑  ฉบับ)    

๓. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  ไมสวมชุดครุย  และไมสวมแวนตาดำ  ในชุดสุภาพ  ถายไว 
ไมเกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป   

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑ ฉบับ 
๕. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๖. ผูสมัครที่เปนชายตองเปนผูผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว  แนบสำเนาใบ สด. ๘    

หรือ  สด.  ๔๓  มาประกอบหลกัฐานการสมัครดวย  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๗. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน สำเนาใบสำคัญสมรส, หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อสกุล (ถาม)ี  

จำนวน  ๑  ฉบับ 
๘. เงินคาสมัครสอบ  จำนวน ๕๐๐ บาท  เงินจำนวนนี้จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ 

**การสำเนาเอกสาร  ใหสำเนาเอกสารใหเหมือนตนฉบับทุกประการ** 
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กำหนดการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื ่อผู ม ีส ิทธิเข ารับการสรรหา 

และเล ือกสรรภาคความร ู ความสามารถเฉพาะตำแหน ง ให ทราบภายในว ันที่ ๑๒ ก ันยายน ๒๕๖๕   
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง (สัมภาษณ)  
ในว ันที่ ๑๗ ก ันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธ ิการบดี และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ  
http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html กำหนดการสอบดังแนบทายประกาศนี้  
 

เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ำกวารอยละ ๕๐ และคะแนนรวม
ตองไมต่ำกวารอยละ ๖๕  

ท้ังนี้  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเปนที่ส้ินสุด 

  การจัดจางผู ผานการสรรหาและเลือกสรร จะจัดจางตามลำดับที ่ในบัญชีผู ผานการสรรหา 

และเลือกสรร การจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดดำรงตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิอยูกอนแลว ใหผูนั้นเริ่มนับอายุราชการและรับเงินเดือนใหมในตำแหนงที่ไดรับการเรียกตัวเพ่ือ

จางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และไมรับโอนพนกังานมหาวิทยาลัยจากสวนราชการอื่น  
 

การข้ึนบัญชี 

  ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ 

สรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๙ ก ันยายน ๒๕๖๕ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  
และทาง www.rmutsb.ac.th หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     
 

การจาง    
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเรียกตัวผู ผานการสรรหาและเลือกสรร

ตามลำดับในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรดวยจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ผูสมัครไดระบุไวในใบสมัคร 
๒. ใหผูผานการสรรหาและเลือกสรรตามบัญชีรายชื ่อผู ผานการสรรหาและเลือกสรรเขาเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่  ๒/๒๕๖๕  มารายงานตัวเพ่ือเขารับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในตำแหนงท่ีสอบได ในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕  และเริ่มปฏิบัติหนาที่ในวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๖๕   

 

  ท้ังนี้หากผูผานการสรรหาและเลือกสรรทานใดไมสามารถมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหนาที่ตาม

วันที่กำหนดได  จะถือวาทานนั้นสละสิทธิการเขารับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีสอบได 

  ๓.  ในกรณีที่ผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดรายใดเปลี่ยนที่อยู หากไมมีการติดตอแจงการเปลี่ยน 

ท่ีอยูอันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไมอาจเรียกตัวเพื ่อจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยได 

จะถือวาเปนความบกพรองของผูผานการสรรหาและเลือกสรร  และจะยื่นคำรองขอรับการจัดจางเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยในภายหลังเม่ือพนกำหนดใหมารายงานตัวแลวไมได 
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๔.  ผ ู ผ านการสรรหาและเลือกสรรและไดร ับการจัดจ างเปนพน ักงานมหาวิทยาลัย  จะตองทำ 

สัญญาจางตามที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกำหนด  โดยการจางครั ้งแรกกำหนดระยะเวลา 

การจาง  ๑  ป  เพื ่อทดลองปฏิบัติงาน  และหากการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินวาเปนผูม ีความสามารถ 

เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที ่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิกำหนด  จะไดรับการตอสัญญาจางในระยะตอไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

  

(นายสถิตย  อรุณแสง) 
รองอธิการบดี 

ประธานกรรมการอำนวยการกลางการสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

คุณสมบัติทั่วไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ผูที่จะไดรับจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป                

๑. มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดป  และไมเกินหกสิบป 
๒. เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   ข. ลักษณะตองหาม 
๑. เปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
๒. เปนคนวิกลจรติหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

   หรือเปนโรคท่ีกำหนดในกฎ ก.พ.อ. 
๓. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน  พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคบันี้หรือ

กฎหมายอ่ืน 
๔.   เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
๕.   เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรอืเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
๖. เปนกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือดำรงตำแหนงอ่ืนที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันใน  

หางหุนสวนบรษิัท  เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
๗.   เปนบุคคลลมละลาย 
๘. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก  เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน 

หรือหนวยงานอ่ืนของรฐั 
๑๐. เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

   

ตำแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  ๓  อัตรา 
 อัตราเลขที่ ๕๐๐๑๒๐๔ , ๕๔๐๔๒๐๔ , ๖๔๐๗๒๐๑ 
อัตราเงินเดือน ๒๑,๙๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง    ไดร ับปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต 
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  การศึกษาบัณฑิต  
ครุศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การตลาด 
เลขานุการ ประชาสัมพันธ การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ 
คุณสมบัติอื่นๆ  มีประสบการณในการทำงานโครงการพระราชดำริ ไมนอยกวา ๑ ป 
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู ปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงานเกี ่ยวกับดานการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั ่วไป  ภายใตการกำกับ  แนะนำ  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เชน งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน งานการเงิน 
และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมขอมูล  สถิติ   
งานสัญญา  เปนตน  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เชน  รางโตตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่อง
และเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  ทำรายงานการประชุม  รายงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติ  ตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั ่งหัวหนาสวนราชการ   
ใหคำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในระดับรองลงมา  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  ประสาน 
การทำงานรวมกันระหวางทีมงาน  หนวยงานภายในและภายนอก  ใหคำปรึกษา  แนะนำเบื้องตน  เผยแพร  
ถายทอดความรูทางดานการบริหารงานทั่วไป  ตอบปญหา  ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อ่ืน 
ตามภารกิจที่หนวยงานมอบหมาย        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน  ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
วันท่ี รายละเอยีดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๖๐  คะแนน)   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการเฉพาะตำแหนง 
๑. ความรูเก่ียวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๒. ความรูเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. ความรูเก่ียวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยการลาของขาราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ที่เก่ียวของเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

๕.  ความรูเกี่ยวกับการบริหารจดัการสำนักงาน, การเขียนรายงานการ
ประชุม, การเขียนโครงการ  
๖.  การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบยีบที่ใชในการปฏิบัติราชการทั่วไป  
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แกไขเพิ่มเติม   
ทดสอบดานภาษาและความคดิ ไดแก  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๑๗ ก.ย. ๖๕ ๒. ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ  
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธ 
และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสยีสละ  มีความคดิริเริ่ม  และมี
ปฏิภาณ  ไหวพริบ มบีุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

   

ตำแหนง นิติกร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  ๑  อัตรา 
 อัตราเลขที่  ๕๔๒๓๒๐๔   
อัตราเงินเดือน ๒๑,๙๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง    ไดรับปรญิญานิติศาสตรบัณฑติ  ทุกสาขาวิชา  หรือเทียบเทา 
คุณสมบัติอื่นๆ  มีความรูเก่ียวกับกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา 
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู ปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงานเกี่ยวกับดานนิติการ  เชน  การรางหรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  กฎ  ระเบียบและขอบังคับ  การสอบสวนตรวจ
พิจารณา  ดำเนินการเก ี ่ยวกับวินัยขาราชการและการรองทุกขหร ืออุทธรณ  การวินิจฉัยปญหากฎหมาย   
การดำเนินการทางคดี  การดำเนินการเกี ่ยวกับความผิดทางแพง  จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที ่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย  ใหคำแนะนำ  ปรึกษา  ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ  
ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงาน  หนวยงานภายในและภายนอก  ใหคำปรึกษา  แนะนำเบื้องตน  เผยแพร  ถายทอด
ความรูทางดานนิติการ  ตอบปญหา  ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามภารกิจที่หนวยงาน
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน  ตำแหนงนิติกร 
วันท่ี รายละเอยีดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๖๐  คะแนน)   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบยีบที่ใชในการปฏิบัติราชการเฉพาะตำแหนง  
๑. พระราชบญัญัติวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๒. พระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แกไข
เพ่ิมเติม 
๓. พระราชบญัญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๕.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.  พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติม 
๗. ความรูเกี่ยวกับระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๘. ความรูเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙. ความรูเกี่ยวกับระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๐. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ที่เก่ียวของเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๑.  พระราชบัญญัตสิงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๒. การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบยีบที่ใชในการปฏิบัติราชการทั่วไป  
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
๓.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวาดวยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แกไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคดิ ไดแก  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๑๗ ก.ย. ๖๕ ๒. ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ  
เชน  ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสัมพันธ 
และสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสยีสละ  มีความคดิริเริ่ม  และมี
ปฏิภาณ  ไหวพริบ มบีุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เปนตน 

**หมายเหตุ : กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 



- ๙ - 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

   

ตำแหนง นักวิเทศสัมพันธ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  ๒  อัตรา 
 อัตราเลขที่ ๕๔๑๑๒๐๓ , ๖๑๑๑๒๐๑   
อัตราเงินเดือน ๒๑,๙๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง    ไดรบัปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
หรือเทียบเทา หรือครุศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือเทียบเทา สาขาดาน
ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือสาขาที่เก่ียวของกับหนาที่ความรับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติ 
คุณสมบัติอื่นๆ  มีประสบการณอยางนอย ๒ ป ในสวนงานวิเทศสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
มีผลคะแนน TOEIC ๖๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ที่มีอายุไมเกิน ๒ ป) 
TOEFL/CU-TEP/TU-GET ไมต่ำกวา ๕๑๐ หรือ IELT ๕ ขึ้นไป จะไดรับการพิจาณาเปนพิเศษ หากสามารถสื่อสาร
ภาษาจีนหรือภาษาอ่ืนๆ ได จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ 
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
เชน ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เพื่อใชในการติดตอ
ประสานงานกับองคกรระหวางประเทศ ติดตอประสานงานเกี ่ยวกับการใหความรวมมือและความชวยเหลือจาก
ตางประเทศในเรื่องตาง ๆ ใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ประสานการทำงาน
รวมกันระหวางทีมงานหนวยงานภายในและภายนอก เผยแพร ถายทอดความรูทางดานงานวิเทศสัมพันธ ตอบปญหา 
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามภารกิจที่หนวยงานมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๕ 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน  ตำแหนงนักวิเทศสัมพันธ   
วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหต ุ

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 

๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบยีบที่ใชในการปฏิบัติราชการเฉพาะตำแหนง 
๑. ความรูเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม 
๒. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ 
๓. ความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ 
    ๓.๑ ความสามารถในการรางโตตอบหนังสือเปนภาษา ตางประเทศ 
    ๓.๒ ความสามารถในการวิเคราะห ตีความ สรุปความภาษาอังกฤษ 
    ๓.๓ ความสามารถในการอานและแปลความหมายจากขอความภาษาอังกฤษและการเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ 
๔. ความรูเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวของกับการศกึษา ฝกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออื่น ๆ ที่
เก่ียวของ เชน ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
๕. การบรหิารความเสี่ยง 
๖. ความรู เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน /นอก สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๗. ความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศกึษา 
๘. ความรูเกี่ยวกับการเขียนบันทึกขอความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ 
๙. ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรเบื้องตน   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการทั่วไป  
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ขาราชการพลเรอืน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
๓.  ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิวาดวยการบรหิารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
ทดสอบดานภาษาและความคิด ไดแก  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  

 

๑๗ ก.ย. ๖๕ ๒. ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  
ประเมินความเหมาะสมกบัตำแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ  เชน  ประสบการณทางการศกึษา  
ทางการงานที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที ่ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานอื่นไดดี  มีความรบัผดิชอบ   
มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและทวงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เปนตน 

**หมายเหตุ : กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  ๑  อัตรา 

 อัตราเลขที่  ๖๒๑๒๒๐๓ 

อัตราเงินเดือน   ๒๑,๙๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง    ไดรับปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือเทยีบเทา หรือวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวรหรือเทียบเทา หรือครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือเทยีบเทา หรือบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจหรือเทียบเทา โดยจะตอง

ศึกษาวิชาคอมพิวเตอรไมต่ำกวา ๓๐ หนวยกิต   

คุณสมบัติอื่นๆ   
๑. มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ Infographic การผลิตสื่อมัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรม

พัฒนาระบบ และการพัฒนาเว็บไซต 
๒. มีความสามารถในการออกแบบ Website / Web Application  
๓. มีความรูความเขาใจในดานระบบฐานขอมูล และการใชคำสั่ง SQL ขั้นสูงเปนอยางดี และสามารถออกแบบ

โครงสรางฐานขอมูลโดยใช โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล 
๔. มีประสบการณดานการออกแบบโดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ไดจะ

พิจารณาเปนพิเศษ 
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับคอมพิวเตอร ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
เชน การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี่ยวของ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทดสอบคุณสมบัติ
ดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ประมวลผล และปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล 
เขียนชุดคำสั่ง และคู ม ือคำอธิบายชุดคำสั ่งตามขอกำหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไว วางแผนการทำงานที่
รับผิดชอบ ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงาน หนวยงานภายในและภายนอก ใหคำปรึกษา แนะนำเบื้องตน 
เผยแพร ถายทอดความรูทางดานคอมพิวเตอร ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับหนาที ่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตาม
ภารกิจที่หนวยงานมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่   ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน  ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการเฉพาะตำแหนง 
๑.  พระราชบัญญติัวาดวยการกระทำความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.  ความรูพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
๓.  การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล   
๔.  ความรูทางดานมัลติมีเดีย 
๕.  การตดิตั้งและบริหารจัดการเครือขายเบื้องตน 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการท่ัวไป  
๑.  พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๓.   ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิูวาดวยการบรหิารงานบุคคล  
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลยั  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
ทดสอบดานภาษาและความคดิ ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๑๗ ก.ย. ๖๕ ๒. ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏบิัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสมัพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริม่  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทวีาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เปนตน 

**หมายเหตุ : กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

ตำแหนง นักวิชาการศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน  ๓  อัตรา 

 อัตราเลขที่  ๖๒๑๒๒๐๒ , ๕๕๑๖๒๐๓ , ๕๔๑๖๒๐๔ 

อัตราเงินเดือน   ๒๑,๙๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง    ไดรับปรญิญาการศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต  

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑติ การจัดการบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

ศิลปศาสตรบัณฑติ ทุกสาขาวิชา หรือพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือเทียบเทา  

หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรหรือเทยีบเทา 

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใช ความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเกี่ยวกับงานดานวิชาการศึกษา ภายใต การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
เชน ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรู สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความตองการกำลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทำหลักสูตร 
ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดทำมาตรฐานกสถานศึกษา การติดตอขอความ
ชวยเหลือจากตางประเทศทางการศึกษา ใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบัติ หนาที่อื่นที่เก่ียวของ ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา วางแผนการทํางานท่ี
รับผิดชอบ ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หนวยงานภายในและภายนอก ให คําปรึกษา แนะนําเบื้องตน 
เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการศึกษา ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามภารกิจที่หนวยงานมอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน  ตำแหนงนักวิชาการศึกษา 
วันท่ี รายละเอียดการสอบแขงขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๓ ก.ย. ๖๕ ๑. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  (๖๐  คะแนน)   

ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการเฉพาะตำแหนง 
๑.  ความรูเก่ียวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
๒.  ความรูเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓.  ความรูเก่ียวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
๔.  พระราชบัญญติัการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบ ประกาศ กฎหมาย ที่เกีย่วของกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 
๕.  ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการสำนักงาน 
๖.  ความรูเก่ียวกับการเขียนบันทกึขอความ, การเขียนรายงานการประชุม, การ
เขียนโครงการ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรูความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบดานกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการท่ัวไป  
๑.  พระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ขาราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
๓.   ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิูวาดวยการบรหิารงานบุคคล  
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลยั  พ.ศ. ๒๕๔๙  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
ทดสอบดานภาษาและความคดิ ไดแก  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๑๗ ก.ย. ๖๕ ๒. ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง  โดยวิธีการสัมภาษณ  ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ เชน  
ประสบการณทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเปนประโยชนตอการปฏบิัติงานในหนาที่  ความมีมนุษยสมัพันธและสามารถ
ปรับตัวเขากับผูรวมงานอ่ืนไดดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริม่  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและทวงทวีาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ เปนตน 

**หมายเหตุ : กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๕ - 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 

 

รายละเอียดตำแหนงงาน 
ที่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนยพื้นที่ 
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑ ตำแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๓ อัตรา ๕๐๐๑๒๐๔ , ๕๔๐๔๒๐๔ 

๖๔๐๗๒๐๑ 
พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

๒ ตำแหนงนิติกร ๑ อัตรา ๕๔๒๓๒๐๔ พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
๓ ตำแหนงนักวิเทศสัมพันธ ๒ อัตรา  ๕๔๑๑๒๐๓ , ๖๑๑๑๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
๔ ตำแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ๑ อัตรา ๖๒๑๒๒๐๓ พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

๕ ตำแหนงนักวิชาการศึกษา ๓ อัตรา ๖๒๑๒๒๐๒ , ๕๕๑๖๒๐๓ 
๕๔๑๖๒๐๔ 

พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

 
 

กำหนดการสอบ 
ที่ กำหนดการ รายละเอียด 
๑. ๕ – ๙  กันยายน  ๒๕๖๕ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
๒. ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง 
๓. ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง  
๔. ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง (สัมภาษณ) 
๕. ๑๗  กันยายน ๒๕๖๕ สอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหนง (สัมภาษณ) 
๖. ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผูผานการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 
๗. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ผูผานการสอบรายงานตัวเขารับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
๘. ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เริ่มปฏิบัติหนาที่ 

 

**หมายเหตุ : กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 


