
                                        
                                            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 ที่ สร.ทม.0202/ว.2 
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2519 เรื่อง หลักสูตรและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และ
การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยอนุโลม  และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน            
เพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
  

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 วุฒิปริญญาตรี 

1. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (อัตรากลางของมหาวิทยาลัย) จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล   ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัตรา 
3. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์   ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
4. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  

                                          ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา 

5. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี : กองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
6. ต าแหน่งนิติกร                       : กองการเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 อัตรา 

 วุฒิปริญญาโท  
7. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัตรา 
8. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา          : ฝ่ายอุทธยานการศึกษา ส านักการศึกษาต่อเนื่อง จ านวน 1 อัตรา 
9. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานจัดท างบประมาณและบริหารต้นทุน   

                                                 กองแผนงาน 
จ านวน 1 อัตรา 

10. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
                                                 กองแผนงาน 

จ านวน 1 อัตรา 
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    2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

2.1  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  9 และ 10  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 

          “ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(1) มีสัญชาติไทย 

         (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจในกรณีที่มี

เหตุผลและความจ าเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) 
หรือ (2) ได้ 

        ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 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 หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย 
หรือจิตไม่ปกติ 

           (6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิต
ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
            (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ   
พักงาน หรือพักราชการ 
                    (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

         (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชน
เพราะกระท าผิดวินัย 

         (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ” 
                  2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
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        ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  
มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 
                  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 13 กันยายน 2560   
ในวันและเวลาราชการ  
 
            4.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นในวันสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
จ านวน 3 รูป 

4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจ าตัวประชาชน หรือสูติบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 1ฉบับ 
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 และวันที่ ก ากับไว้
ด้วย 

 
       5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน   
                      ต าแหน่งละ  100  บาท    

 
              6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบ 
             มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันและสถานที่สอบ วันที ่25 กันยายน 2560  
สอบข้อเขียนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  
                                                 
                  7.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    
 
 8.  เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้สมัครสอบที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตาม
หลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะไม่แจ้งคะแนนให้
ผู้สมัครสอบทราบ 
 



-4-

10. fl11~1'1 

~ff BtJbb ~-:i61rt.11~ "\l~ 1~fom1~1-:1~1~~1~'U~l t.1U ru~~ff BUbb i-:i61rt.11~ 
~ u ~ 

.<!! 1 CV CV 11. b'IB'Ll 6llfl111'Uff~A} 

11.1 ~ffirri1?1B'U~thv1ir-:i~Bfo1B-:izj-:1?1mumllt.1~BBn1 ~11b~EJt.1"\l'UA1'UVl~nffm1 tJ?tirri1ffB'U 
~ ~ ~ 

G11V1-r'Ufi1u11m t1EJ~~ffirri11tJbbtl1~V11i'Vlm~EJ"\l~1~~'Ll 1 ~ 
11.2 ~ffirri1?1B'U~B-:1-r'U~~6liB'Ult.1m1m1"\l?1Brnb(;i~-r'U1B-:i~mB-:111 bUt.1~ijriru?t~u~~1-:1~1~ 

~ ~ , 
tJ1~m~-r'U?tiJri1?1B'U bb(;i~~B-:1mBm1EJ(;i~b~EJ~~1-:i 1 t~~n~B-:iri1'Ut;l1u~1-:1~1~ri11~bllt.1"\l~-:11 t.1mru~ij 

m1~~~~m~eYmn~"\l1n~?tirri1?1B'U V11B~11"\l~'U11bBn?111V1~mnt.1riru1~ zj-:i~?tirm?1Buw1m~t.11~~1-:i Vl1B 1~ 
~ d.I , , ~ 

'LJwm~ ru i't.1~ '3 ~-:1V11ri~ ~.~. 2560 

• 

m1~m1ffm~V11i'Vlm~EJ 

-rm~nfl11bbVl'UB5m1'U~~V11i'VlEJ1~8ffL6lJYJEJu11m5116lf , 



                                                                -5- 
 
                  รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่      3    สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
  ต าแหน่งที่ 1.   ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
            1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                    1.1  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
                    1.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
 
            2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
     งานสารบรรณและธุรการ งานเลขานุการ งานพัสดุ งานการเงิน งานบริหารงานบุคคล งานจัดท าและ
ติดตามประเมินผลแผน ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งานประสานทั่วไป งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ งานจัดการความรู้ งานการประชุม เขียนหนังสือราชการจัดท ารายงานการประชุมและงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
   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 

 
     ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
                         1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ งานการเงิน งานพัสดุ           
การบริหารแผนงานและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและ      
ควบคุมภายใน งานจัดท าค ารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี   
       2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
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                ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
       จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว        
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม           
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 
                                                            

-------------------------------------------------- 
  
 ต าแหน่งที่ 2.   ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

           1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตร-

บัณฑิต  ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ-
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัครงาน 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
     2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
       ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส าหรับการ

ประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัย (Application Server, database server) งานประมวลผลข้อมูล และส ารองข้อมูล 
การให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิคเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการท างาน ประมวลผล
ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ระบบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

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

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

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

----------------------------------------------------- 
 
  ต าแหน่งที่ 3.   ต าแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ ส านักคอมพิวเตอร์  

 
1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัครงาน 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
                   2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       

      ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบ
เครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบท างานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Client การติดตั้ง
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพัฒนา Web-based application การเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย บน Microsoft Windows platform รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการ
ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง และเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  

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

    3.  ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

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

and Architectures) ระดับปฏิบัติการ (Operating System) และระบบฐานข้อมูล (Database System) ความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการให้ภาษา SQL 

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

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

  ต าแหน่งที่ 4.  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                 1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือไม่ต่ ากว่านี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.2 มีความรู้และทักษะทางด้านระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
1.3 มีความรู้และทักษะทางด้าน Server management system (ถ้ามีความสามารถด้าน Linux Server 

จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
                 1.4 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
2.1  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ LMS ของงานด้าน e-Learning และระบบ

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง (Linux Server) 
2.2  ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาและบ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของศูนย์

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

 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
  ทดสอบความสามารถด้าน Linux Server management system and Network system 

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

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

  ต าแหน่งที่ 5.  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญขี : กองคลัง 
 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการบัญชี ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)  
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
2.1  บันทึกรายการสมุดเงินสดรับและธนาคารรับประจ าวัน ตรวจสอบ และโอนข้อมูลเข้าในระบบ 3 มิต ิ
2.2  กระทบยอดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดประจ าวัน สรุปรายการบัญชีสมุดเงินสดประจ าวัน 
2.3  จัดท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าเดือนของรายได้มหาวิทยาลัย เสนอผู้บริหารเพ่ือจัดส่งให้ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน และกรมบัญชีกลาง 
2.4  จัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารประจ าเดือน   
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2.5  จัดท ารายงานกระทบยอดเงินฝากประจ าเดือนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
2.6  จัดท ารายงานรายได้ประจ าเดือนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย และรายได้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
2.7  บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป เพ่ือตั้งยอดรายได้จากการจัดการศึกษาที่ยังไม่ได้แจกแจง

รายการประเภทผ่านธนาคารทุกช่องทาง และจัดท าใบรับน าส่งเพื่อตั้งยอดบัญชีพักรายได้จากการตัดการศึกษาในระบบ  
3 มิติ /ปรับโอนรายการบัญชีรายได้จากการจัดการศึกษา เป็นรายได้ค่าลงทะเบียนเรียน ตามรายการแจกแจงประเภท
รายได้ที่น าส่งเงิน 

2.8  จัดท าข้อมูลรายได้นักศึกษา จัดท าทะเบียนคุมบัญชีพักรายได้จากการศึกษา ส่งให้ สตง.ตรวจสอบ 
2.9  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
                  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. ความรู้ด้านหลักการบัญชีสากลทั่วไป  นโยบายการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี  
   2. ความรู้ความสามารถทางการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office 
 

                     ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา 
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ   การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์   
เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพ  
 
                                                    --------------------------------------------------- 
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 ต าแหน่งที่ 6. ต าแหน่งนิติกร  (กองการเจ้าหน้าที่) 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.1 ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางกฎหมาย   
  1.2 มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word   

 
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       

                     ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด าเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ เช่น การร่างหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย        
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  การสอบสวน ตรวจพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์          การ
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย การด าเนินการทางคดี  การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  จัดท านิติ
กรรมหรือสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
                  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 

 

            ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
         ทดสอบความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย        
 

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

----------------------------------------------------- 
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 ต าแหน่งที่ 7.  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล    ส านักคอมพิวเตอร์  

   1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1.2 อายุไม่เกิน 40 ปี ในวันท่ียื่นใบสมัครงาน 
1.3 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ       
       ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลของ

ระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย งานประมวลผลข้อมูลและการให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 
การป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการท างานประมวลผลข้อมูลแก่ผู้ใช้ระบบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

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

       2.  ภาษาไทย   (50 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 

                        3. ภาษาองักฤษ (50คะแนน)  
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

             ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
               ทดสอบความรู้เกีย่วกับระบบฐานข้อมูล (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 ความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค ์เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

                                                    ------------------------------------------------------ 
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ต าแหน่งที ่8.  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา: ฝ่ายอุทยานการศึกษา  ส านักการศึกษาต่อเนื่อง 

   1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
1.2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเอกสาร โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้โปรแกรมในการออกแบบนวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม และงานอุทยาน
การศึกษา 

 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
     2.1 ศึกษา วิเคราะห์จัดท าแผนโครงการส่งเสริม ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานอุทยาน

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
     2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความหลากหลายให้ตระหนักถึงคุณค่าสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มนุษย์สร้าง 

พิธี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุทยานการศึกษา 
  2.3 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา 
 2.4 ติดตาม ประเมินแผน โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา 
 2.5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และการจัดอุทยานการศึกษา 
     2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

                    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 
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             ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
            1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน โครงการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา 
   2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย การจัดกิจกรรมส่งเสริม/สืบสานพิธี ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และการจัดอุทยานการศึกษา 
     3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนิทรรศการ นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์โดยเน้นการส่งเสริม ฟื้นฟู

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา 
   4. ทดสอบความสามารถในการจัดท าโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และ/หรืออุทยานการศึกษา 
            5. ทดสอบความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Spss และ Microsoft Office 
 

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

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

ต าแหน่งที่ 9. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานจัดท างบประมาณและบริหารต้นทุน กองแผนงาน 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ  บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ และพัฒนาสังคม   
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

การงบประมาณ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย  
1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
2.1 ด้านปฏิบัติการ 
2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและการก าหนดอัตรารายรับ-รายจ่ายของโครงการ/กิจกรรม/รายการ 
2.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของ

มหาวิทยาลัย 
2.1.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณและการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
2.1.4 รับผิดชอบการวิเคราะห์แผนและงบประมาณระดับหน่วยงาน 
2.1.5 ศึกษา วิเคราะห์การถ่ายทอดเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
2.1.6 ศึกษา วิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
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2.1.7 ศึกษา วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของหน่วยงานทุกแหล่งเงิน/

รวมทั้งการวิเคราะห์ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.1.8 ติดตามตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบวางแผนงบประมาณ (PL) 

ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
2.1.9 ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานจากระบบติดตามและประเมินผล (AE) 
2.1.10 ประสานงานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ การก าหนดเกณฑ์ นิยาม ตัวชี้วัดของ

หน่วยงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ e-Performance 
2.1.11 ประสานงานการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและควบคุมภายในของหน่วยงาน 

2.2 ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการท างานกับหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.3 ด้านการประสานงาน ชี้แจง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.4 ด้านการบริการ ให้ค าปรึกษา แนะน า เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆท่ี
เกี่ยวกับงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์  จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการเก่ียวกับงานเพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตราการต่างๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

       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 

 

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

 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ 

      3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 

      4. ความรู้ความสามารถทางการใช้โปแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft office ได้แก่ Word, Excel และ

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

----------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที่ 10. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ กองแผนงาน 
 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติ

ประยุกต์ วิจัย คณิตศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  การงบประมาณ  การติดตามประเมินผลการด าเนินการ      
การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

1.3 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนหน้าเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ 
ได้เป็นอย่างดี  

1.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ดี 
 
2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

         2.1 รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และจัดท าสถิติเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของ    
มหาวิทยาลัย และจัดท าเอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่   
           2.2 ศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และสรุปเหตุผล พร้อมข้อเสนอแนะ 
ต่อผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 
         2.3 ติดตามและประเมินผลสถานภาพข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
     2.4 ดูแลพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของกองแผนงาน และงานสารสนเทศเพ่ือการวางแผน รวมทั้ง
การน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เข้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
         2.5 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
                    2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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

3. ภาษาอังกฤษ (50คะแนน)  
     ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
    ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 

1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ      
2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนเว็บไซต์โดยใช้ภาษา ASP.NET หรือ 

HTML การใช้โปรแกรม Microsoft Excel  และ Microsoft PowerPoint 

 

              ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
        จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทัง้สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


