
 
   ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------- 
ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือย้ายข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา /พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  13/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
ย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

           1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
วุฒิปริญญาตรี 

ต าแหน่งที่ 1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : กองแผนงาน ,กองพัสดุ,ส านักวิชาการ,            
ส านักการศึกษาต่อเนื่อง, ส านกัคอมพิวเตอร์ 

จ านวน 5 อัตรา 

ต าแหน่งที่ 1.2 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : กองกลาง จ านวน 1 อัตรา 
ต าแหน่งที่ 1.3 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป : ส านักพิมพ์  จ านวน 1 อัตรา 

 
วุฒิปริญญาโท 

  ต าแหน่งที่ 1.4   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ส านักบัณฑิตศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
       2.1  เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือ  
        2.2 กรณีมิได้เป็นบุคคลตามข้อ 2.1  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  9 และ 10  แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
               “ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

               (1) มีสัญชาติไทย 
               (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
               (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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             ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ได้ 
               ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช พ.ศ. 2547  และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 
ดังต่อไปนี้ 

                (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                (2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

                (3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
                    (4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

                (5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมี
กาย หรือจิตไม่ปกติ 

                (6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคใน
ระยะอันตราย   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทาง
จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                 (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
กับพักงาน หรือพักราชการ 

               (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

               (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การ
มหาชนเพราะกระท าผิดวินัย 

               (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ” 

2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 
  3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงาน
อธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎำคม 2559 ถึงวันที่ 18 
สิงหำคม 2559  ในวันและเวลำรำชกำร  
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  4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นในวันสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 3x4 ซ.ม.ถ่ายมาแล้วไม่เกินเดือน จ านวน 
3 รูป 

4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน  1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และรายละเอียดผล

การศึกษา  (Transcript)   อย่างละ 1 ฉบับ  (ให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย) 

4.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  พร้อมส าเนา  
 

                     ทั้งนี้ ในส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ และวันที่ก ากับ
ไว้ด้วย 

5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน   
                         ต าแหน่งละ  100  บาท    

 
  6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบข้อเขียน 
      มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบฯ วันที ่1 กันยำยน 2559 
และสอบข้อเขียนวันที่ 8 ตุลำคม 2559 
    
  7.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

     ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    
 

  8.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้สมัครสอบที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตาม
หลักสูตร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50   และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   โดยมหาวิทยาลัยฯ จะไม่แจ้งคะแนนให้
ผู้สมัครสอบทราบ 
 
  9.  การประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
      มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
  10.  การจ้าง 
        ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
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                            รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่   12  กรกฎาคม   พ.ศ. 2559 
 
ต ำแหน่งที่ 1.1 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (กองแผนงาน ,กองพัสดุ,ส านักวิชาการ ,ส านักการศึกษาต่อเนื่อง, 

ส านักคอมพิวเตอร์) 

                   1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
1.2 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคคล งานแผน

และงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดผลส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน 

1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power point 
 

                  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
      2.1  งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ            
งานบริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
         2.2 งานจัดท าและติดตามประเมินผล แผน และงบประมาณ งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ งานจัดการความรู้ 

  2.3  งานการประชุม  เขียนหนังสือราชการ จัดท ารายงานการประชุม 
  2.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
        3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

   ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (150 คะแนน) 
                1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 
          2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

     3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 
 



                                   -6- 
 

     ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
                          1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารแผนงานและงบประมาณ  
การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
       2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Powerpoint 

 
                ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
 

-------------------------------------------------- 
 
ต ำแหน่งที่ 1.2   ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : กองกลำง 

                   1. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
1.2 มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ค านวณรายการการจัดหา  สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ 
1.1 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคคล       

งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน  
                    1.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
 
                   2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ       
       2.1  ก ากับ ดูแล การบริหารงานของหน่วยพาหนะ 
          2.2   ควบคุมการบริหารการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

    2.3  งานจัดท าและติดตามประเมินผล แผน และงบประมาณ งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ งานจัดการความรู้ 

    2.4  งานการประชุม  เขียนหนังสือราชการ จัดท ารายงานการประชุม 
    2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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         3.  หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (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. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี             
แผนยุทธศาสตร์  การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดท า
ภาระงานและการวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

2. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการบริการยานพาหนะ การควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ค านวณรายการ จัดหา  
                                               
                ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
 

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



                                                                  -8- 
 

ต ำแหน่งที ่1.3   ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป : ส ำนักพิมพ์ 

                   1. คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
1.1  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
1.2  มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานบุคคล       

งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวัดผลส าเร็จ
ของการปฏิบัติงาน  
                        1.3  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
               1.4  มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ โดยแสดงหนังสือรับรองประสบการณ์ฯจาก
หน่วยงาน  
   1.5  ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
                   2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ       
          2.1  งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานการเงินและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งาน
บริหารงานบุคคล งานประสานทั่วไป และงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
            2.2 งานจัดท าและติดตามประเมินผล แผน และงบประมาณ งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี  งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ งานจัดการความรู้ 

     2.3  งานการประชุม  เขียนหนังสือราชการ จัดท ารายงานการประชุม 
     2.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
         3.  หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขัน 

      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (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) 
                             1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารแผนงานและงบประมาณประจ าปี  แผน
ยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การจัดท าภาระ
งานและการวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

  2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ 
 
                ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
        จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
 

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

  ต ำแหน่งที่ 1.4  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ :ฝ่ำยกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บัณฑิตศึกษำ ส ำนักบัณฑิตศึกษำ 
 
                   1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

     1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
     1.2 มีความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 

                      1.3 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Word , Excel ,Power point 

 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       

                       รับผิดชอบงานในส่วนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จัดอบรม/สัมมนาให้กับนักศึกษา
และคณาจารย์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดอบรม/สัมมนาผ่านเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนา
ระบบงานจัดจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
 ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (150 คะแนน) 
            1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล (50 คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ   และสังคม 
 
      2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
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                      3.  ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
                          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
        1. ทดสอบความรู้ด้านการใช้โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
        2. ทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point 
        3. ทดสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพอุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

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


