
                                                     
                                            ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                              เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------- 

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย          
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 มาตรา  74 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ-         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 2 แห่งหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ที ่สร.ทม. 0202/ว.2         
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2519 เรื่อง หลักสูตรและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยอนุโลม  และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 
และรับสอบแข่งขันเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
           วุฒิปริญญาตรี 

1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย) สค+สว (2) +กก+ จ านวน 4 อัตรา 
2. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
3. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
4. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
5. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์                         

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา 

6.  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา : ฝ่ายจัดพิมพ์  ส านักพิมพ์ จ านวน 1 อัตรา 
7.  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายจัดพิมพ์  ส านักพิมพ์ จ านวน 1 อัตรา 
8. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล จ านวน 1 อัตรา 
9. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ส านักบริการการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
10. ต าแหน่งบรรณารักษ์ : ฝ่ายเทคนิค ส านักบรรณสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 
11. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : กองคลัง จ านวน 2 อัตรา 
12. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนยป์ระสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

   วุฒิปริญญาโท  
13. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
14. ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
15. ต าแหน่งนักวิจัย : ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 อัตรา 
16. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : กองแผนงาน จ านวน 1 อัตรา 
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                2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 
      2.1  ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ  9 และ 10  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย          

การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 
         “ข้อ 9 ผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  

(1) มีสัญชาติไทย 
         (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ในกรณีท่ีมี

เหตุผลและความจ าเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัติตาม  (1) 
หรือ (2) ได้ 

        ข้อ10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547  และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังต่อไปน้ี 

          (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
          (2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

                     (3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
                     (4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

           (5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย 
หรือจิตไม่ปกติ 

           (6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม  วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีโรคทางจิตท่ีปรากฏ
อาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
            (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ   
พักงาน หรือพักราชการ 
           (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

         (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชน
เพราะกระท าผิดวินัย 

         (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบ” 
                  2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

        ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27  
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
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                  3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 
2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ เว้นวันหยุดราชการ  ท่ี เว็บไซต์  https://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ   “รับสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน แนบรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประมาณ 40 - 100 KB ประเภทของไฟล์เป็น JPG) และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนท่ีก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

ขั้นตอนท่ี 2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ใน
ขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในส่ือบันทึกข้อมูลและน าไปสั่งพิมพ์ ในภายหลัง  
  ในกรณีท่ีแบบฟอร์มการช าระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน 
ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินท่ีเว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจ าตัวประชาชน และสั่ง
พิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกได้ 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 ในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการ
ช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

 

                   4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน   จ านวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
 คา่ธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 

30 บาท  
เมื่อสมัครสอบแข่งขัน และช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
ผู้สมัครสอบแข่งขัน ท่ีช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์

บัตรประจ าตัวสอบลงในกระดาษ A 4 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการเข้าสอบ  
 

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน 
5.1 ผู้สมัครสอบแข่งขัน สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ไม่ได้ 
5.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยต้องเป็น

ผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 5 
มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาของคุณวุฒิ ท่ีใช้สอบแต่ละต าแหน่ง ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ์ 

           5.3 การสมัครสอบแข่งขันตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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   5.4 ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครสอบแข่งขัน น ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของมหาวิทยาลัย จะถือว่าผู้สมัคร
สอบแข่งขัน เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขัน ครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบแข่งขันทุกกรณี 

  ในกรณีท่ี ชื่อ-นามสกุล ท่ีใช้ในการสมัครสอบแข่งขันไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีหลักฐานอื่นท่ีทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่
มีสิทธิเข้าห้องสอบ ส าหรับกรณีเลขประจ าตัวประชาชนท่ีใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้อง
สอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
     5.5 หลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความเหมาะสมเฉพาะ
ต าแหน่ง 
      (1) บัตรประจ าตัวสอบท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ี(นับถึงวันปิด
รับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน (สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบพร้อมเลขประจ าตัว
สอบได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ท่ีเว็บไซต์ https://stou.thaijobjob.com>รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย>พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบ) 
      (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ขื่อ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประขาขน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 
และบัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ 
     5.6 หลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
      (1) ใบสมัครสอบท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน (สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบพร้อมเลขประจ าตัวสอบได้ 
ต้ังแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ท่ีเว็บไซต์ https://stou.thaijobjob.com>รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย>พิมพ์ใบสมัคร) 
     (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ
บัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ช่ือ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักระบุชดัเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 
และบัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ โดยให้ส าเนาบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ 
     (3) ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
ประกอบด้วย 
         -  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  จ านวน 1 ฉบับ 
         -  ส าเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)  จ านวน 1 ฉบับ 
            ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันแต่ละต าแหน่งต้องมีวุฒิการส าเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่         9  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 
 
ต าแหน่งที่ 1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย) 
 
            1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                    1.1  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
                    1.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
 

            2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
      งานสารบรรณและธุรการ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานจัดท าและ
ติดตามประเมินผลแผน ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งานประสานทั่วไป งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งานประกันคณุภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ งานจัดการความรู้ งานการประชุม เขียนหนังสือราชการจัดท ารายงานการประชุมและงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
                1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

           2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

     3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
         ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
                        1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการเงิน งานพัสดุ การบริหาร
แผนงานและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศกึษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน               
งานจัดท าค ารับรองและประเมนิผลการปฏิบัติราชการประจ าปี   
    2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 

                      
                ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
       จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม           
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
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  ต าแหน่งที่ 2.   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

        1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรม -

ศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี -
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
     2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
       ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ท่ีใช้ส าหรับการ

ประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Application Server, database server) งานประมวลผลข้อมูล งานส ารองข้อมูล 
การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิ ค เกี่ ยวกับการแก้ ไขปัญหาระบบ การป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ี อาจเกิดจาก 
การท างานประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

                   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                    ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (150 คะแนน) 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

3.  ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

          ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organizations and 

Architectures) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และระบบฐานข้อมูล (Database System) 

                   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
    จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
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  ต าแหน่งที่ 3.   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์  
 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตร-

บัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

                 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
   ปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ  การจัดการระบบท างานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Client  
การติดต้ังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา Web-based application การเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย บน Microsoft Windows platform รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
และการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 

                  3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
                1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

         2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

    3.  ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organizations 

and Architectures) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล (Database System) และการใช้ภาษา SQL 
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      ค. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------ 
 
  ต าแหน่งที่ 4.   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์  

 
1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรม-
ศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

                  2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
          ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย                   

การจัดท าข้อก าหนด คุณสมบัติเฉพาะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การประเมินผลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จัดท าคู่มือการ               
ใช้งาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

                  3. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
                1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

         2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

    3.  ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
        ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม ระบบ

ฐานข้อมูล (Database System) และการใช้ภาษา SQL 

      ค. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------ 
 

  ต าแหน่งที่ 5.  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
 

   1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                     1.1 ได้รับปริญญาหรือไม่ต่ ากว่านี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.2 มีความรูแ้ละทักษะทางด้าน Programming และ Database เป็นอย่างดี  
1.3 มีความรูแ้ละทักษะทางด้าน Server management system (ถ้ามีความสามารถด้าน Linux 

Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
1.4 มีความรูแ้ละทักษะส าหรับการพัฒนา Web application ได้ 

                     1.5 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ LMS ของงานด้าน e-Learning  
2.2  ติดต้ัง ดูแล แก้ไขปัญหาและบ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของ

ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3  ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ แก่ผู้รับบริการ 
2.4  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

               3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                  ก. ภาคความรูค้วามสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
 
          1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
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    2. ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                    3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
                        ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

        ข. ภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการและอัลกอริทึมของการพัฒนาโปรแกรม สารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 
2. ทดสอบความสามารถด้าน Programing ,Database และ Web application ด้วย PHP และ MySQL 
3. ทดสอบความสามารถด้าน Server management system  

          
                  ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
   จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนสิัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

-------------------------------------------------- 
 
  ต าแหน่งที่ 6.  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา : ฝ่ายจัดพิมพ์ ส านักพิมพ์ 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย

และเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือ 

1.2  ได้รับปริญญาตรีสาขาอื่น และผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง โดยมี

วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานท่ีเชื่อถือได้มาแสดง และมีประสบการณ์การท างานทางด้านการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ขั้นตอนการผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

                 1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1  ประสานงานการผลิตในขั้นตอนการพิมพ์ ดูแล ติดตามงานผลิตให้แล้วเสร็จตามแผน โดยประสานงานกับ

หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ในการรับใบสั่งพิมพ์งาน ขอ้มูลรายละอียดงานพิมพ์ จัดล าดับงานตามความเร่งด่วน และ
ก าหนดเสร็จ ประสานงานกับช่างพิมพ์ ผู้ออกแบบงานพิมพ์ เจ้าของงาน และผู้เกี่ยวข้อง ในการผลิตงานพิมพ์ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง 

2.2 ช่วยวางแผนจัดท าตารางการผลิตของหน่วยงาน การบริหารคนและแท่นพิมพ์ในการผลิตให้เหมาะสมกับ
งาน การจัดบุคลากรอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 
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2.3 การจัดเตรียมงานให้แท่นพิมพ์ ตรวจสอบเตรียมความพร้อมของงาน เบิกจ่ายวัสดุทางการพิมพ์ ได้แก่ 
กระดาษ หมึกพมิพ์ เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องของแม่พมิพ์ คุณภาพของแม่พมิพ์ ปรู๊ฟสี ตัวอย่างงานพิมพ์ ตัวอย่างสี
พิเศษ ฯลฯ  

2.4 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนงานพิมพ์ ตรวจสอบรายละเอียดสิ่งพิมพ์ให้ตรงตามที่ก าหนดใน
ใบสั่งพิมพ์งาน ปรู๊ฟสี และตัวอย่างงาน  ได้แก่ ขนาดส่ิงพิมพ์ จ านวนพิมพ์ จ านวนหน้า (ยก) ชนิด ประเภท ขนาดกระดาษ
ใช้พิมพ์ การวางรูปแบบ การพบั การเข้าเล่ม การล าดับหน้า สีท่ีใช้พิมพ์ เป็นต้น ตรวจสอบคุณภาพของแผ่นพิมพ์ ได้แก่ 
ต าแหน่งพิมพ์ สมดุลของหมึกกับน้ า ความด าของหมึกพิมพ์ ความสม่ าเสมอของสี ความถกูต้องของสี ปัญหาทางการพิมพ์
อื่นๆ เป็นต้น 

2.5 วิเคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์ หาสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ข กรณีท่ีงานพิมพ์เกิดปัญหา     
2.6 วางแผนการใช้วัสดุทางการพิมพ์ การค านวณการใช้วัสดุพิมพ์ การก าหนดขนาดกระดาษ การเผื่อเสีย 

การวางแผนจัดเตรียมวัสดุทางการพิมพ์อื่นๆ ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน 
2.7 ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของวัสดุทางการพิมพ์ และเครื่องจักรท่ีจะน ามาใช้ใน

การผลิต ทดแทนเครื่องจักรเก่า หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.8 ประสานงานการแจ้งซ่อมกรณีเครื่องจักรเสีย การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่ตามอายุการใช้งาน และ

การบ ารุงรกัษาเครื่องจักรตามระยะเวลา และดูแล ติดตามจนงานแล้วเสร็จ 
2.9 ดูแล การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคคลากร ปริมาณงานท่ีผลิต รายงานปัญหาการท างานใน

ระบบสารสนเทศ 
2.10  ให้ค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับการพิมพ์ การแก้ไขปัญหางานพิมพ์  
2.11  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
               3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                  ก. ภาคความรูค้วามสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
          1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

    2. ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                    3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
                       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
         ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในงานผลิตสิ่งพิมพ์ การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ 
การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ วิเคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพมิพ์ และวัสดุทางการพิมพ์ 
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                   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
   จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------- 
 
  ต าแหน่งที่ 7.  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายจัดพิมพ์ ส านักพิมพ์ 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านอักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือ 
1.2  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขา โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานด้าน

พิสูจน์อักษรสื่อสิ่งพิมพ์ ในส านักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
                 1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       

2.1  พิสูจน์อักษรสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป ได้แก่ หนังสือเล่ม วารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มประเภทต่างๆ 
แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์ การ์ดเชิญ นามบัตร ซอง แฟ้มใส่เอกสาร กล่อง ฉลาก สิ่งพมิพ์บรรจุ
ภัณฑ์ ปฏิทิน และสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆ เป็นต้น  

2.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในการรับใบสั่งพิมพ์งาน ข้อมูลรายละเอียดงานพิมพ์ การออกแบบ
จัดท าอาร์ตเวิร์ก ตรวจสอบความถูกต้องอาร์ตเวิร์ก ตรวจสอบปรู๊ฟสี ตรวจสอบการท าแม่พิมพ์ จนถึงขั้นตอนการพิมพ์จน
แล้วเสร็จ ให้ได้งานตรงตามรายละเอียด และความต้องการของเจ้าของงาน   

2.3 ประสานงานกับเจ้าของงานในด้านความถูกต้องของเนื้อหา ข้อความ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ตาราง
แผนภูมิ ที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์    

2.4 อ่านต้นฉบับงานสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข ค าผิด ค าสะกด การันต์ การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ก าหนดย่อหน้า วรรคตอน การตัดค า ก าหนดขนาดตัวอักษรท่ีใช้ รูปแบบตัวอักษร ตัวน า            ตัวตาม  

2.5 อ่านอาร์ตเวิร์กเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับต้นฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องของภาพประกอบ 
ตาราง แผนภูมิ ตรวจสอบขนาดของสิ่งพิมพ์ให้ตรงตามรายละเอียดงานท่ีเจ้าของงานก าหนด ส่งอาร์ตเวิร์กแก้ไขให้ถูกต้อง 
และส่งให้เจ้าของงานตรวจสอบ  

2.6 การค านวณจ านวนหน้าหนังสือให้ลงตัวกับยกพิมพ์ กรณีงานพิมพ์ประเภทหนังสือเล่ม เพื่อความคุ้มค่า 
และสะดวกในการพิมพ์ อาจมกีารพิจารณาเพิม่หรือลดหน้า  

2.7 จัดท าใบก ากับงานพิมพ์ หรือดัมมี แสดงรายละเอียดการจัดเรียงหน้าหนังสือ  
2.8 ตรวจสอบงานปรู๊ฟสีก่อนการท าแม่พิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ รูปแบบการวางหน้า 

จ านวนสีท่ีพิมพ์ สีพิเศษท่ีก าหนด ความละเอียดภาพ ขนาดสิ่งพิมพ์ การเผื่อตัดตก และส่งให้เจ้าของงานตรวจสอบ   
2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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               3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                  ก. ภาคความรูค้วามสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
 
          1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

    2. ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 
                    3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
                        ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

        ข. ภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการพิสูจน์อักษรงานสื่อสิ่งพิมพ์ท่ัวไป การอ่านอาร์ตเวิร์กเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านการวางรูปแบบ การตรวจปรู๊ฟสีงานพิมพ์ และขั้นตอนการ
ผลิตสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเทคนิคหลังพิมพ์ 
 

                 ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
   จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------------ 
 
  ต าแหน่งที่ 8. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายรับนักศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา   
1.2  ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 
2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       

      2.1 ติดตามการจัดส่งข้อมูลหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรเปิดใหม่จากสาขาวิชาต่างๆ  
      2.2 ประสานสาขาวิชาเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ท่ีจะเปิดสอน

ในแต่ละปี  
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      2.3 จัดเตรียมข้อมูลคุณสมบัติและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาในการรับนักศึกษาใหม่  แต่
ละภาค/ปีการศึกษา 

     2.4 ติดตามและตรวจสอบการอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ จากมติสภา
มหาวิทยาลัย 

     2.5 ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้รับให้สอดคล้องกัน เช่น โครงสร้างหลักสูตรและ
โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน ควรสอดคล้องกับคุณสมบัติท่ีเปิดรับนักศึกษา วันเดือนปีท่ีก าหนดในแต่ละ
กิจกรรมต้องตรงกับปฏิทินการศึกษาท่ีสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ 

     2.6 ร่าง/พิมพ์บันทึกข้อความเสนอสาขาวิชาพิจารณาคุณสมบัติวุฒิการศึกษา  
     2.7 ตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารใบวุฒิการศึกษาถูกต้องตามแบบฟอร์มท่ีก ระทรวงศึกษา

ก าหนด เป็นวุฒิท่ีกระทรวงศึกษารับรองและเป็นเอกสารท่ีส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนระยะเวลาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

    2.8 ประสาน ติดตามเอกสารใบวุฒิการศึกษาท่ีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเอกสารวุฒิการศึกษา
เพิ่มเติมท่ีสถานศึกษา/หน่วยงานราชการ ร้องขอเพิ่มเติม  

    2.9 แก้ไขปัญหา หาแนวทางการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของสถานศึกษาต่างประเทศ ท่ีไม่
สามารถตรวจสอบตามขั้นตอนปกติให้แล้วเสร็จภายในก าหนด  

    2.10 วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบฯ 
และแก้ไขปัญหาท่ีต้องประสานสถานศึกษา/หน่วยงานราชการ กรณีเอกสาร/ข้อมูล ไม่ถูก ต้อง หรือพิจารณา
เอกสารแล้วต้องส่งให้สถานศึกษา/หน่วยงาน รับรองใหม่  
                 2.11 จัดการปัญหากรณีผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาปลอม โดยจัดท าหนังสือแจ้ง   นักศึกษา
พิจารณาหลักฐาน/หนังสือชี้แจงของนักศึกษา จัดท าเอกสารเสนอปัญหาคณะกรรมการฯ จัดค าสั่งประกาศถอน
สถานภาพ แจ้งค าสั่งนักศึกษา ส่งข้อมูลนักศึกษาให้กองการเจ้าหน้าท่ีด าเนินคดีตามกฎหมาย  
  2.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
                  3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                      3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 



16 

 
 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
      1. ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่า

ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และกฎหมายต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
      2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในระบบทางไกล  
      3. ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 

 

                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

-------------------------------------------------- 
 
 

  ต าแหน่งที่ 9.  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ส านักบริการการศึกษา 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการจัดการท่ัวไป ด้านการบัญชี ด้านโลจิสติกส์                   

ในสาขาวิชา/วิชาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ เทคโนโลยีโลจิสติกส์  เทคโนโลยี- 
โลจิสติกส์และการจัดการ   

1.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel 
1.3 หากมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดคลังสินค้าหรือการจัดการพัสดุการศึกษา หรือบริการ

การศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้านการจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
2.2 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้านการประสานงานกับหน่วยงานและนักศึกษาที่

เกี่ยวข้องในด้านการจัดส่งเอกสารการสอนและวัสดุการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.3 วางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท าค าของบประมาณประจ าปีส าหรับการจัดการ

คลังพัสดุการศึกษาสินค้า ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 มีความรู้ด้านการบริหารจัดเก็บ การรับ-การจัดส่งพัสดุการศึกษาและการดูแลพัสดุการศึกษา เพื่อให้การ

บริหารจัดการคลังพัสดุการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาระบบคลังพัสดุการศึกษาเพื่อให้

การเคลื่อนไหวพัสดุการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.6 บริหารกระบวนการท างานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบาย 
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2.7 วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุการศึกษา สรุปผลการท างานเพื่อจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหาร 

2.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
               3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                  ก. ภาคความรูค้วามสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
          1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

    2. ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                    3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
                        ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

          ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
     1. ทดสอบความรู้ด้านระบบจัดส่งสื่อการศึกษา ระบบการจัดการคลังสินค้า 

   2. ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel 
 
                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
   จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที่ 10.  ต าแหน่งบรรณารักษ์ : ฝ่ายเทคนิค ส านักบรรณสารสนเทศ  

   1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิทยาการ
สารสนเทศ 

1.2 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 
1.3 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เน้นด้านการอ่าน 
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2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุม การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดท าเครื่องมือ

ช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
2.2 การค้นคืนสารสนเทศจากแหล่งช่วยค้นประเภทต่างๆ 
2.3 การจัดบริการสารสนเทศส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
                     ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (150 คะแนน) 
             1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
             ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2. ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                     3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
                       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การจัดท าเครื่องมือช่วยค้น

ทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การสร้างรายการบรรณานุกรมทรพัยากรสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศ
จากแหล่งช่วยค้นประเภทต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลวิชาการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการบริการสารสนเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา 

2. ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
   จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------- 
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  ต าแหน่งที่ 11.  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : กองคลัง 
 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน 
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 

 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1  งานรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
2.2  งานตรวจสอบเอกสารส าคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
2.3  งานเกี่ยวกับ e-Payment ในระบบ KTB Corporate Online 
2.4  งานในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-จ่ายลักษณะ 3 มิติ 
2.5  งานให้ค าปรึกษา แนะน า และชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และมติท่ีเกี่ยวข้อง 
2.6  ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

               3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
                     1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

     2. ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
   1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง ตามกฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   2. ความรู้ความสามารถทางการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office 
 

                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค ์               
เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  
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  ต าแหน่งที่ 12. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.1 ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา  
  1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และPowerPoint 

 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
                   ปฏิบัติหน้าท่ีด้านประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

              3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                      3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
         1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  

การศึกษา  
    2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word,Excel และ

PowerPoint 
 

                       ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

---------------------------------------------- 
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 ต าแหน่งที่ 13.  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล    ส านักคอมพิวเตอร์  
 

   1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1  ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
       ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล

ของระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย งานประมวลผลข้อมูลและการให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาระบบและฐานข้อมูล การป้องกันปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดจากการท างานประมวลผลข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบ 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

                    3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
   ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป    (150 คะแนน) 
             1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

       2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                        3. ภาษาองักฤษ (50คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

             ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Database System) และภาษา SQL (Structured Query 

Language) องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Organizations and Architectures) และ
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

                       ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
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ต าแหน่งที่ 14. ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาทางด้านจิตวิทยา การแนะแนว 

จิตวิทยาและการแนะแนว 
1.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office , Spss 

  1.3 หากมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา เช่น การแนะแนวให้ค าปรึกษา         
จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวให้บริการสนเทศแก่นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 
2.2 ปฏิบัติงานด้านการวางแผนการบริการแนะแนว และวิเคราะห์การปฏิบัติงานแนะแนวในระบบ

การศึกษาทางไกล  
2.3 ติดต่อ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ในการ

วิเคราะห์และพัฒนาระบบการให้บริการแนะแนวในระบบการศึกษาทางไกลเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 

2.4 ให้บริการแนะแนว การให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาในด้านต่างๆ ท้ังด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านการ
เรียน และการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

2.5 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา กิจกรรมและโครงการต่างๆของการแนะแนว 
2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

       3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
 

            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
 1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 2. ทดสอบความรู้ทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา การแนะแนวให้บริการ
สนเทศ  

 3. ทดสอบความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Spss 
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   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 

      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

----------------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที่ 15. ต าแหน่งนักวิจัย : ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
1.2 มีความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัยและการเขียนโครงการ 
1.3 มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี 
1.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเอกสาร งานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลได้   
 

2.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1  ให้บริการ ติดต่อประสานงาน อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าด้านการวิจัยแก่โครงการท่ีได้รับ

ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2.2 ให้บริการ ประสานงาน จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการจัดต้ังและการด าเนินงานของ

ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
2.3 ให้บริการ ติดต่อประสานงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน 
2.4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
2.5 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดท าข้อมูลสารสนเทศโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุน

ภายนอก และข้อมูลอื่นๆของหน่วยงาน 
2.6 ท าวิจัย เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.7 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

       3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
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3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
 1.  ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 

 2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

      3. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดท าและรายงานผล

ข้อมูล 

    ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 

      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

-------------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที่ 16. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : กองแผนงาน 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านบริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ 

คณิตศาสตร์  บัญชี บริหารธุรกิจสาขาบัญชี พัฒนาสังคม  รฐัศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

การงบประมาณ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย  
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 

2.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
2.1 ด้านปฏิบัติการ 

2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและการก าหนดอัตรารายรับ-รายจ่ายของโครงการ/กิจกรรม/
รายการ 

2.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและการประเมินความคุม้ค่าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

2.1.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใชจ้่ายงบประมาณและการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
2.1.4 รับผดิชอบการวิเคราะห์แผนและงบประมาณระดับหน่วยงาน 

- ศึกษา วิเคราะห์การถ่ายทอดเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
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- ศึกษา วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของหน่วยงานทุกแหล่งเงิน/
รวมทั้งการวิเคราะห์ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

- ติดตาม ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบวางแผนงบประมาณ (PL) 
ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

- ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากระบบติดตามและประเมินผล (AE) 
- ประสานงานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ การก าหนดเกณฑ์ นิยาม ตัวชี้วัดของ

หน่วยงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ e-Performance 
- ประสานงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและควบคุมภายในของหน่วยงาน 

2.2  ด้านการวางแผน วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ และร่วมวางแผนการท างานกับหน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 

2.3  ด้านการประสานงาน 
2.3.1 ชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ เพื่อ

สร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย   
2.3.2 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก และหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
2.4 ด้านการบริการ  

2.4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 

2.4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตราการต่างๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

       3.  หลักสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป    (150 คะแนน) 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห ์และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 

      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

 3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 



26 

 
 

  ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
 1.  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การจัดท าแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์โครงการและงบประมาณ 

 2. ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ 

      3. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

   4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

      5. ความรู้ความสามารถทางการใช้โปแกรมส าเร็จรูป เชน่ Microsoft office ได้แก่ Word, Excel และ

Power point 
 

             ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ ์100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------- 
 

 


