
 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง    รับสมคัรบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙ 
_________________ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  จํานวน  ๑๓  อัตรา   

 ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ

ทั่วไปตามข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศน้ี) 

๒. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตําแหน่ง  ตามท่ีระบุในแนบท้ายประกาศน้ี 
 

การรับสมัคร  
เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่  ๒๑ – ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น.  

ถึง ๑๖.๐๐ น.) ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  อาคารศรีพิทยาคาร  (อาคาร ๒๓) ช้ัน ๓  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา)  
โดยผู้สมัครจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง (กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)  

 

เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามายื่นในการสมัคร 
๑. สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ระดับปริญญาตรี  (ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ

อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  จํานวน ๒ ฉบับ ทั้งน้ี ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว  
เท่าน้ัน  สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน   

๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี  จํานวน ๒ ฉบับ  (ปริญญาตรีหลักสูตร  ๒ ปีต่อเน่ือง 
ให้แนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา  จํานวน  ๒  ฉบับ)    

๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมชุดครุย  และไม่สวมแว่นตาดํา  ในชุดสุภาพ  ถ่ายไว้ 
ไม่เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ น้ิว  จํานวน  ๓  รูป   

๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๒ ฉบับ 
๕. สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๒  ฉบับ 
๖. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว  แนบสําเนาใบ สด. ๘    

   หรือ  สด.  ๔๓  มาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย  จํานวน  ๒  ฉบับ 
             ๗. สําเนา... 
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๗. สําเนาบัตรประกันสังคม  (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว)  จํานวน  ๒  ฉบับ                                     
๘. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น สําเนาใบสําคัญสมรส, หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว  หรือช่ือสกุล (ถ้ามี)  
 จํานวน  ๒  ฉบับ 
๙. เงินค่าสมัครสอบ  จํานวน ๑๐๐  บาท   เงินจํานวนน้ีจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

**การสาํเนาเอกสาร  ใหส้ําเนาเอกสารให้เหมือนต้นฉบบัทุกประการ** 
 

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ

เลือกสรร  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ให้ทราบภายในวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  และประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๕ 
เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  (ภายในศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา)  และทาง 
www.rmutsb.ac.th หรือ  http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html  กําหนดการสอบดังแนบท้ายประกาศนี้  
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวม
ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

ทั้งนี้  การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สิ้นสุด 
  การจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ 
เลือกสรรและไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืน  
 

การขึ้นบัญชี 
  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ฉบับที่  ๒/๒๕๕๐  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  
และทาง www.rmutsb.ac.thหรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html     
 

การจ้าง    
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จะเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ตามลําดับในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรด้วยจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู่ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ใน 
ใบสมัคร  ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ที่ระบุไว้ในประกาศ
ผลการสรรหาและเลือกสรร  ทั้งน้ีให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัววันที่ ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  
และเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

  ทั้งน้ี... 
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  ทั้งนี้หากผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรท่านใดไม่สามารถมารายงานตัวและเร่ิมปฏิบัติหน้าที่
ตามวันที่กําหนดได้   จะถือว่าท่านนั้นสละสิทธิการเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่สอบได้ 

๒. ในกรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รายใดเปลี่ยนที่อยู่ หากไม่มีการติดต่อแจ้งการเปลี่ยน
ที่อยู่อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไม่อาจเรียกตัวเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 
จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  และจะย่ืนคําร้องขอรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในภายหลังเมื่อพ้นกําหนดให้มารายงานตัวแล้วไม่ได้ 

๓. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จะต้องทําสัญญา 
จ้างตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกําหนดและการจ้างคร้ังแรกกําหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี 
เพ่ือทดลองปฏิบัติงาน  และหากการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู ้มีความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
จะได้รับการต่อสัญญาจ้างมีกําหนดเวลา  ๔  ปี 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
  
  

(รองศาสตราจารย์สุรชัย  มัจฉาชีพ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ผู้ที่จะได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปน้ี 
ก. คุณสมบัติทั่วไป                

๑. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสบิปี 
๒. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 

๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ 

 ความสามารถ  หรือเป็นโรคทีกํ่าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
๓. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน  พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืน 
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๕. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. เป็นกรรมการผู้จัดการ  ผูจ้ัดการ  หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุนส่วน

บริษัท  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
๗. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๘. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทาํโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๑๐. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ กองกลาง 
ตําแหน่ง สถาปนิก  จํานวน ๑ อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๘๐๒๒๑๓ 
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย

กําหนด 
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ  ในการ
ทํางานเก่ียวกับสถาปัตยกรรม  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  
ศึกษารายละเอียดลักษณะพ้ืนที่ที่จะก่อสร้าง  งบประมาณ  กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม  ออกแบบ  เขียนแบบ  ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง  งานปรับปรุง  
ซ่อมแซม  และต่อเติม ควบคุม  ตรวจสอบ  แนะนํา  แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ตลอดจนช่วยสอน  ให้คําปรึกษา
แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงาน
ภายในและภายนอก   เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม  ตอบปัญหา  ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่   
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ตําแหน่งสถาปนิก 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
ความถนัดทางดา้นสถาปัตยกรรม  
ปฏิบัติ 
Auto CAD 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบรหิารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ กองกลาง 
ตําแหน่ง วิศวกรเคร่ืองกล  จํานวน ๒ อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๘๐๒๒๑๔, ๕๘๐๒๒๑๕ 
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   ๑. ได้รับปริญญาตร ี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล   

๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย 
 กําหนด 

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
เช่น  ออกแบบและคํานวณ  ควบคุมหรือช่วยควบคุมการสร้าง  ติดต้ังหรือประกอบสิ่งใด ๆ ซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กําหนด วาง
แผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายในและภายนอก   เผยแพร่  
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล ตอบปัญหา  ช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
- ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมทัว่ไป 
- ความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล  

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย.๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ กองกลาง 
ตําแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า  จํานวน ๑ อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๘๐๒๒๑๖ 
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   ๑. ได้รับปริญญาตร ี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
๒. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย

กําหนด 
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้า  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  เช่น  ออกแบบ  คํานวณ  วางแผนผังทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ตรวจสอบแก้ไขแบบกําหนดรายละเอียด  
ประมาณราคาเก่ียวกับการสร้าง  ติดต้ัง  ซ่อมแซม  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า  เพ่ือให้
ระบบมีความถูกต้อง  ปลอดภัย  และประหยัดพลังงาน  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายใน
และภายนอก   เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ตอบปัญหา  ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
- ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมทัว่ไป 
- ความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๑ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน 
ตําแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  จํานวน  ๑  อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๖๐๔๒๐๗ 
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ทุกสาขาวิชา 

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ  งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ทําหน้าที่ช่วย
ศึกษารายละเอียด  เตรียมข้อมูล พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็นรายงานและดําเนินการติดต่อ
ประสานงานให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเร่ืองทุนการศึกษา  ฝึกอบรม  หรือดูงาน  การให้
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการ  อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์  ผู้เช่ียวชาญ  เจ้าหน้าที่
ต่างประเทศ  นักศึกษาและอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือ  ให้คําแนะนํา  ปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายในและ
ภายนอก  ให้คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเทศสัมพันธ์  ตอบปัญหา  ช้ีแจงเรื่อง
ต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
๑. ระเบียบ ฯ ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
๒. ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ ์
๓. การบริหารความเส่ียง 
๔. ความรู้เกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
๕. ความรู้เกีย่วกับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
๖. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Writing, Reading, 
Interpretation, Vocabulary, Conversation, Tenses) 
ปฏิบัติ  Ms. Office 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  ๑  อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๖๑๙๒๐๑ 

อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง    ได้รับปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ทุกสาขาวิชา   

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา  
เป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม  บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม  ทํารายงานการประชุม  รายงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติ  ตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ   
ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการ
ทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายในและภายนอก  ให้คําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป  ตอบปัญหา  ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- ๑๔ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการสํานักงาน  
๒. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกีย่วกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกีย่วกับการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม 
การเขียนโครงการ 
๖.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
ปฏิบัติ  Ms. Office   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑. พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าดว้ยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 



- ๑๕ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ  กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน ๒ อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๕๑๙๒๐๔,๕๘๑๙๒๐๑  
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ทุกสาขาวิชา   
ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับด้านวิชาการศึกษา  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น 
ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้  การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา และการบริการและ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการกําลังคน 
หลักสูตร ตําราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรม
และสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา  การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสาร
ต่างๆ  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายในและภายนอก  ให้
คําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ตอบปัญหา ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
วันที่ รายละเอียดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   

ทฤษฎี  
๑. ข้อบังคับ  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วย
การศึกษาและท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงการ 
๔. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศสําหรับงานวิชาการ 
๕. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติ  และงานวิจัยสถาบัน 
ปฏิบัติ Ms. Office   

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   

ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ท่ีออกตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 

๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์  ซ่ึงจะพจิารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เชน่  
ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถปรับตัว 
เข้ากับผู้ร่วมงานอ่ืนได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเร่ิม  และมีปฏิภาณ  ไหวพริบ   
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นตน้ 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  ๑  อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๔๐๘๒๐๓ 

อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง    ได้รับปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ทุกสาขาวิชา  

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา  
เป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม  บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม  ทํารายงานการประชุม  รายงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติ  ตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ   
ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการ
ทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายในและภายนอก  ให้คําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป  ตอบปัญหา  ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- ๑๘ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ความรู้เกีย่วกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔.  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพยาบาล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔.  ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับมหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หน่วยงานท่ีบรรจุ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  ๑  อัตรา   

อัตราเลขที่ ๒๐๓๑๙ 

อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง    ได้รับปริญญาตรีหรอืเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี  ทุกสาขาวิชา  

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับด้านการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญา  
เป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม  บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม  ทํารายงานการประชุม  รายงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติ  ตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ   
ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ประสานการ
ทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน  หน่วยงานภายในและภายนอก  ให้คําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป  ตอบปัญหา  ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- ๒๐ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
๑. ความรู้เกีย่วกับการบริหารจัดการสํานักงาน  
๒. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.๒๕๒๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓. ความรู้เกีย่วกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ความรู้เกีย่วกับระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. ความรู้เกีย่วกับการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม 
การเขียนโครงการ 
๖. ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
ปฏิบัติ  Ms. Office    

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔.  ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับมหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 



- ๒๑ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๑  อัตรา   

อัตราเลขที่ ๕๕๑๗๒๐๓ 
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
วิศวกรรมซอฟแวร์,วิทยาการสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์,ระบบสารสนเทศ,
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
เช่น ทําหน้าที่ในการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ติดต้ังชุดคําสั่งสําเร็จรูป  ใช้ปรับปรุง 
แก้ไขแฟ้มข้อมลู เขียนชุดคําสัง่ ตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง 
แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง  ช่วยสอน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้คําปรึกษา  แนะนําใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบ  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทมีงาน  
หน่วยงานภายในและภายนอก  ให้คําปรกึษา  แนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ตอบปัญหา  ช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ  เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
๑ ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓.ความรู้ทางดา้นมัลติมีเดีย 
๔.พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕.การติดตัง้และบริหารจดัการเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
ปฏิบัติ  
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานข้อมูล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 
 
 
 
 



- ๒๓ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

  

หน่วยงานท่ีบรรจุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จํานวน  ๒  อัตรา   

อัตราเลขที่ ๒๐๒๘๔,๒๐๒๘๗ 
อัตราเงนิเดือน ๑๘,๐๐๐  บาท   

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง     ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
วิศวกรรมซอฟแวร์,วิทยาการสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์,ระบบสารสนเทศ,
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

ภาระงานโดยสังเขป  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
เช่น ทําหน้าที่ในการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ติดต้ังชุดคําสั่งสําเร็จรูป  ใช้ปรับปรุง 
แก้ไขแฟ้มข้อมลู เขียนชุดคําสัง่ ตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง 
แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง  ช่วยสอน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้คําปรึกษา  แนะนําใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  วางแผนการทาํงานที่รับผิดชอบ  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทมีงาน  
หน่วยงานภายในและภายนอก  ให้คําปรกึษา  แนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ตอบปัญหา  ช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ  เก่ียวกับหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๔ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันที ่ รายละเอยีดการสอบแข่งขัน เวลา หมายเหตุ 

๑๒ เม.ย.๕๙ ๑. ภาคความรูค้วามสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) 
๑.๑  ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  (๖๐  คะแนน)   
ทฤษฎี  
๑ ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
๓.ความรู้ทางดา้นมัลติมีเดีย 
๔.พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๕.การติดตัง้และบริหารจดัการเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
ปฏิบัติ  
๑. การออกแบบและพัฒนา Web application  
๒. การจัดการฐานข้อมูล 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

๑.๒  ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๔๐ คะแนน )   
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใชใ้นการปฏิบัติราชการ  
๑.  พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒.  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ  
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  

 
๒๙ เม.ย. ๕๙ ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง  (๑๐๐  คะแนน) ๐๙.๐๐ น.  

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธกีารสัมภาษณ์  ซึง่จะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ  
เช่น  ประสบการณ์ทางการศึกษา  ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิานในหน้าที่  ความมีมนุษยสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  เสียสละ  มีความคิดริเริ่ม  และมีปฏิภาณ  
ไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  เป็นต้น 

**หมายเหตุ : กาํหนดการสอบอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

 
 
 
 



- ๒๕ - 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 

รายละเอียดตําแหน่งงาน 
ที่ สังกัด อัตราเลขที ่ ศูนย์พื้นที ่
๑ กองกลาง 
 - ตําแหน่งสถาปนิก ๑ อัตรา ๕๘๐๒๒๑๓ พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 

 - ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล ๒ อัตรา ๕๘๐๒๒๑๔,๕๘๐๒๒๑๕ พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 

 - ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ๑ อัตรา ๕๘๐๒๒๑๖ พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 

๒ กองนโยบายและแผน 
 - ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๑ อัตรา ๕๖๐๔๒๐๗ พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 

๓ กองบริหารทรพัยากรวาสุกร ี   
 - ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๑ อัตรา ๕๖๑๙๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา  วาสุกร ี
 - ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ๒ อัตรา ๕๕๑๙๒๐๔,๕๘๑๙๒๐๑ พระนครศรีอยุธยา  วาสุกร ี
๔ กองบริหารทรพัยากรสุพรรณบุร ี
 - ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๑ อัตรา  ๕๔๐๘๒๐๓ สุพรรณบุร ี
๕ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 - ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๑ อัตรา ๒๐๓๑๙ พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 
 - ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ๑  อัตรา ๕๕๑๗๒๐๓ พระนครศรีอยุธยา  หันตรา 
๖ สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา ๒๐๒๘๔,๒๐๒๘๗ นนทบุรี 
 

 

กําหนดการสอบ 
ที่ กําหนดการ รายละเอียด 
๑. ๒๑ – ๒๕  มนีาคม  ๒๕๕๙ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
๒. ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
๓. ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙ สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  
๔. ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) 
๕. ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙ สอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สมัภาษณ์) 
๖. ๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 
๗. ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ผ่านการสอบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
๘. ๑   มิถุนายน  ๒๕๕๙ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 

 

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 


