
 

 

ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิยาลัย 

 

 

ข้อปฏิบัติในการสอบมีดังนี้ 

1. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที  

2. ในการสอบทุกครั้งจะต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบหรือ

แสดงต่อกรรมการคุมสอบ ห้ามมีการขีดเขียนข้อความใดๆที่บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ 

 3. ห้ามน ากระดาษใดๆ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การติดต่อสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ จะอนุญาตให้น าเฉพาะอุปกรณ์

การเขียนต่อไปนี้เท่านั้นเข้าห้องสอบได้ คือ ปากกา และ ยางลบ  

4. ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คุมสอบหรือกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะบันทึกไว้ที่กระดาษค าตอบ หรือโดย

วิธีที่ผู้เข้าสอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาให้คะแนนการสอบ  

5. ห้ามน าข้อสอบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด  

6. ในการเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ และ ห้ามสวมรองเท้าแตะ ส าหรับ

ผู้หญิงห้ามสวมกางเกง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

 

 



วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ทดสอบความรู้เกี่ยวกบักฎระเบียบ ด้านการบัญชี การเงินการคลัง  การบริหารงบประมาณ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ต าแหน่งที่ 1.   ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูล การเขยีน Web Page แบบ Dynamic โดยภาษา 

ASP และการวิเคราะห์ระบบฐานขอ้มูลนักศึกษา

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 2   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา   (ฝ่ายรับนักศึกษา  ส านักทะเบียนและวัดผล)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (150คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 3   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา   (ศูนยว์ิจยัและพัฒนาแบบทดสอบ  ส านักทะเบียนและวัดผล)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้เกี่ยวกบังานคลังขอ้สอบ  การออกแบบการท างานท่ีเกี่ยวขอ้งกบักระบวนการงานคลังขอ้สอบ

ความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์

               หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้สอบปฏิบัตคิอมพิวเตอร์ Microsoft  Excel 

 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 4   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ฝ่ายปฏบิัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร)์ 

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Organizations and 

Architectures) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และระบบฐานขอ้มูล (Database System)



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

  ต าแหน่งที่ 5   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร)์

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการใช้

ภาษา SQL ความรู้ความสามารถในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Visual Studio



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (100 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัหลักอลักอริทึมในการพฒันาโปรแกรมและระบบฐานขอ้มูล ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 6  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (ศูนยก์ารเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเทคโนโลยกีารศึกษา)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

                              หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้สอบความสามารถดา้น Programming, Database และ Web application ดว้ย PHP และ MySQL  

  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558    



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (150 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

                              หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้สอบปฏิบัตคิอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Power Point    

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ต าแหน่งที่ 7  ต าแหน่งบรรณารักษ์ (ฝ่ายเทคนิค ส านักบรรณสารสนเทศ)



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (150 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 8  ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ (ฝ่ายเทคนิค ส านักบรรณสารสนเทศ)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านกระบวนการทรัพยากรสารสนเทศเพือ่รองรับการเรียนการสอน การ

ค้นคว้าวิจยั และภารกจิของมหาวิทยาลัย ได้แก ่การศึกษาผู้ใช้ การจดัท านโยบายทรัพยากรสารสนเทศ การ

คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศออก การประเมิน

ทรัพยากรสารสนเทศ      การจดัให้บริการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ การบริการเชิงรุกเพือ่ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ

                              หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้สอบปฏิบัตคิอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Power Point    

 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558      



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (150 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 9  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (ศูนยบ์ริการการศึกษาประจ าภมูิภาค  ส านักบริการการศึกษา) 

                              หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้ทดสอบความสามารถในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel การออกแบบหน้าเว็บไซต ์และการวิเคราะห์และ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป    โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้ความสามารถในเร่ืองการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบการสอนทางไกล ความรู้ความ

เขา้ใจในการเขยีนหนังสือราชการ การสรุปประเด็นส าคัญและการเขยีนรายงานการประชุม การเขยีนโครงการ 

การวิเคราะห์และการแกป้ัญหา ความสามารถในการประสานงานท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมในองค์การ ความรู้

เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาในงานบริการ



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบทดสอบความรู้ความสามารถด้านการผลิตส่ิงพมิพ ์วัสดุอปุกรณ์ และเคร่ืองจกัรในการผลิตส่ิงพมิพ ์การวางแผน

และควบคุมคุณภาพการผลิตส่ิงพมิพ์

ต าแหน่งที่ 10  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  (ฝ่ายจดัพิมพ์   ส านักพิมพ์)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 11  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  (ฝ่ายวิชาการ ส านักพิมพ์)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการบรรณาธิการและพสูิจน์อกัษรต้นฉบับ ความรู้ทางภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ และความรู้ด้านการผลิตส่ิงพมิพ์



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกบักฎระเบียบ ด้านการบัญชี การเงินการคลัง  การบริหารงบประมาณ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

 2. ทดสอบความรูด้า้นบัญชตีน้ทนุการผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ

ต าแหน่งที่ 12   ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   (งานบัญชีและการเงิน  ส านักพิมพ์) 

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 13  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายปฏบิัติการประมวลผล    ส านักคอมพิวเตอร)์

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัระบบฐานขอ้มูล (Database System) และภาษา SQL (Structured Query 

Language) องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ (Computer Organizations and Architectures)

และระบบปฏิบัติการ (Operating System)  



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (150 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

1. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน การวิเคราะห์และจดัท าแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

2.ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการจดัการโครงสร้าง และระบบการบริหารจดัการองค์กร

3. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการบริหารการเปล่ียนแปลง

4. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการ แนวคิด การวัดและประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน

5. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัเคร่ืองมือการบริหารจดัการสมัยใหม่

ต าแหน่งที่ 14 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวางผังแม่บท ด้านพัฒนาโครงสร้างและบริหารความเสีย่งองค์กร กองแผนงาน)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

                              หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้ทดสอบความสามารถในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power point

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ
วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (150 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการวางแผน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล การวิเคราะห์แนวโน้มของ

ขอ้มูล และการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ

ต าแหน่งที่ 15   ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (งานวิจยัสถาบันและสารสนเทศ ด้านบริหารจดัการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ กองแผนงาน)

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์

                              หมายเหต ุ  ผู้ทีส่อบผ่านขอ้เขยีน จึงมสีิทธิ์เขา้ทดสอบความสามารถในการออกแบบหน้าเว็บไซต ์การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel  และ Microsoft 

PowerPoint   โดยจะประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



รายละเอียดการสอบแข่งขันเพ่ือจา้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วนั/เวลาสอบ วชิาทีส่อบ สถานทีส่อบ หมายเหตุ

วนัเสาร์ที ่17 มกราคม 2558 ก.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป   (150 คะแนน)

09.00 - 12.00 น.      1.  ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผล   (50 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
          ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลเกี่ยวกบัเหตุการณ์ ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบ
          ปัจจบุันทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม

     2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

      3. ภาษาองักฤษ (50 คะแนน)

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

13.10 - 16.10 น. ข.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะต าแหน่ง   (200 คะแนน) ต้ังแต่เวลา 13.40 น. เป็นต้นไป

ไม่อนุญาตให้เขา้ห้องสอบทดสอบความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบังานสารบรรณ งานพสัดุ การบริหารแผนงานและงบประมาณ การประกนั

คุณภาพการศึกษา การจดัการความรู้ การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน การจดัท าภาระงานและการ

วัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน

ต าแหน่งที่ 1   ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป   ศวน.มสธ.ยะลา

ณ ห้องประชมุใหญ่  

อาคารวิทยทัศน์ มสธ.

นนทบุรี  และ

ห้องประชมุ 

ศวน.มสธ.ยะลา


