ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
_________________

ด้ว ยมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภู มิ ประสงค์จ ะรั บสมั ค รบุ ค คลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จํานวน ๖ อัตรา
ฉะนั้ น อาศั ยอํ า นาจตามความในข้อ ๑๐ และข้ อ ๑๔ แห่ งข้ อ บังคั บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดดังแนบท้าย
ประกาศนี้)
๒. คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุในแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐)
ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร
๑. สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ที่ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว
เท่านั้น สําหรับคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้วเช่นกัน
๒. สําเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ ฉบับ (ปริญญาตรีหลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง
ให้แนบวุฒิ ปวส./ปวท. หรือหลักฐานการศึกษาอนุปริญญา จํานวน ๒ ฉบับ)
๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมชุดครุย และไม่สวมแว่นตาดํา ในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือนขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ฉบับ
๕. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๒ ฉบับ
๖.ผู้สมัคร...

-๒-

๖. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว แนบสําเนาใบ สด. ๘
หรือ สด. ๔๓ มาประกอบหลักฐานการสมัครด้วย จํานวน ๒ ฉบับ
๗. สําเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จํานวน ๒ ฉบับ
๘. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๒ ฉบับ
๙. เงินค่าสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท เงินจํานวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
**การสําเนาเอกสาร ให้สําเนาเอกสารให้เหมือนต้นฉบับทุกประการ**

กําหนดการสรรหาและเลือกสรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ให้ทราบภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี (ภายในศูนย์หันตรา) และทาง www.rmutsb.ac.th
หรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html กําหนดการสอบดังแนบท้ายประกาศนี้
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวม
ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ทั้งนี้ การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นที่สิ้นสุด
การจัดจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะจัดจ้างตามลําดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรและไม่รับโอนพนักงานมหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอื่น

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

การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี (ภายใน
ศูนย์หันตรา) และทาง www.rmutsb.ac.thหรือ http://personnel.rmutsb.ac.th/job.html

การจ้าง
๑. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ จะเรี ย กตั ว ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อกสรร
ตามลํ า ดั บ ในบั ญ ชี ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรด้ ว ยจดหมายลงทะเบี ย นตามที่ อ ยู่ ที่ ผู้ ส มั ค รได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ใบสมัคร ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวตามกําหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศ
ผลการสรรหาและเลื อกสรร ทั้ ง นี้ ใ ห้ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรรมารายงานตั ว วั น ที่ ๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๗
และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘
ทั้งนี้...

-๔-

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
คุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ผู้ที่จะได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัตทิ ั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ข. ลักษณะต้องห้าม
๑. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
๒. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
๓. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือ
กฎหมายอื่น
๔. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๕. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. เป็นบุคคลล้มละลาย
๗. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๙. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
๑๐. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

-๕-

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน
๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ภาระงานโดยสังเขป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน
งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน หน่วยงานภายในและภายนอก
ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วันที่
รายละเอียดการสอบแข่งขัน
เวลา
หมายเหตุ
๒ ธันวาคม ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๒๕๕๗
๑.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐ คะแนน)
ทฤษฎี ๔๐ คะแนน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงาน
๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๕. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึกข้อความ, การเขียนรายงานการประชุม, การเขียนโครงการ
ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน : Ms. Office
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน )
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๗

๐๙.๐๐ น.
๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์
ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้รว่ มงานอื่นได้
ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ เป็นต้น
**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

-๖-

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตําแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓ อัตรา
อัตราเงินเดือน
๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงานโดยสังเขป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทําหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคําสั่ง ตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้
วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หน่วยงานภายในและภายนอก ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วันที่
รายละเอียดการสอบแข่งขัน
๒ ธันวาคม ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๒๕๕๗
๑.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐ คะแนน)
ทฤษฎี ๔๐ คะแนน
๑ ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
๓.ความรู้ทางด้านมัลติมีเดีย
๔.พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.การติดตั้งและบริหารจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน : การออกแบบและพัฒนา Web application ,การจัดการฐานข้อมูล
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน )
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

เวลา

หมายเหตุ

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๖ ธันวาคม ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๐๙.๐๐ น.
๒๕๕๗
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงานอืน่ ได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

-๗-

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน
๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ๑. ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านเคมี
๒. หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านนักวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ภาระงานโดยสังเขป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานเกี่ยวกับงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิเคราะห์ เคมี
ภัณฑ์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบ น้ํา สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสิ่งของอื่น ๆ เพื่อหาองค์ ประกอบหรือคุณสมบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูล และจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ การทดสอบ ช่วยสอนและให้ คําแนะนําการปฏิบัติ การทาง
วิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติ งานด้านการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ช่วยนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงในการศึกษา วิเคราะห์
ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ประสานการทํางาน
ร่วมกันระหว่างทีมงาน หน่วยงานภายในและภายนอก ให้ คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วันที่
รายละเอียดการสอบแข่งขัน
เวลา
หมายเหตุ
๒ ธันวาคม ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๒๕๕๗
๑.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐ คะแนน)
ทฤษฎี
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
ปฏิบัติ
สอบทดลองในห้องปฏิบัติการเคมี
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน )
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

๑๖ ธันวาคม ๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๐๙.๐๐ น.
๒๕๕๗
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น
ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

-๘-

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตําแหน่ง
บรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน
๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตา่ํ กว่านี้ ทางด้านบรรณารักษ์ หรือสารนิเทศศาสตร์
ภาระงานโดยสังเขป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ด้านบรรณารักษ์ ภายใต้การกํากับดูแล แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายบรรณารักษ์ เช่น จัดหา คัดเลือก
จําแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทําบัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ดัชนี
สาระสังเขป กฤตภาค และบันทึกลงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ ให้คําแนะนํา ปรึกษา และบริการ
สื บ ค้ น หนั ง สื อ แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก จั ด ทํ า สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารใช้ ห้ อ งสมุ ด รวบรวมสถิ ติ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด
ให้คําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
วันที่
รายละเอียดการสอบแข่งขัน
เวลา
หมายเหตุ
๒ ธันวาคม ๑. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๒๕๕๗
๑.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (๖๐ คะแนน)
ทฤษฎี ๒๐ คะแนน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑. ความรู้ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคใหม่ๆด้านห้องสมุด
- ประเภทของห้องสมุด และประเภทของหนังสือ
- การเลือกและวิเคราะห์หนังสือ
- การจัดหมวดหมูห่ นังสือ
- บรรณานุกรม
- ดัชนีวารสาร
๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตจิ ดแจ้งการพิมพ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติ ๔๐ คะแนน
- Ms.office
- แคทตาล็อคหนังสือ
๑.๒ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน )
ทดสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในข้อบังคับ ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวา่
ด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ทดสอบด้านภาษาและความคิด ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๗

๒. ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๐๙.๐๐ น.
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์
ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้รว่ มงานอื่น
ได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ
มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

-๙-

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายละเอียดตําแหน่งงาน
ที่
๑.
๑.
๒.
๑.
๑.

สังกัด
๑. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ อัตรา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ อัตรา
กองนโยบายและแผน
๓. ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. ตําแหน่งบรรณารักษ์ ๑ อัตรา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อัตรา

อัตราเลขที่

ศูนย์พื้นที่

๕๕๑๖๒๐๑

นนทบุรี

๒๐๒๗๙,๕๖๑๖๒๐๒
๕๔๐๔๒๐๒

นนทบุรี
หันตรา

๒๐๒๑๐

หันตรา

๕๕๑๖๒๐๑

สุพรรณบุรี

- ๑๐ -

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
กําหนดการสอบ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กําหนดการ
๑๐ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕ มกราคม ๒๕๕๘

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
สอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ผ่านการสอบรายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เริ่มปฏิบัติหน้าที่

**หมายเหตุ : กําหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

