
                                                      
                                               ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------- 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

        ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 53 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อ 2 แห่งหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ท่ี สร.ทม. 0202/ว.2 ลงวันท่ี 
14 ตุลาคม 2519 เรื่อง หลักสูตรและวิธีด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยอนุโลม และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
 
1. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร      
วุฒิปริญญาตรี 
1. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัตรา 
3. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์                    

ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 1 อัตรา 

4. ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน : ส านักงานตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
5. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี จ านวน 1 อัตรา 

วุฒิปริญญาโท    
6. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
7. ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
8. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศนูย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษา จ านวน 1 อัตรา 
9. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานวางผังแม่บท, งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  

กองแผนงาน 
จ านวน 1 อัตรา 

10. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน จ านวน 2 อัตรา 
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2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
2.1  ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ  9 และ 10  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี ้
    “ข้อ 9 ผู้ท่ีจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  

          (1) มีสัญชาติไทย 
             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจในกรณีท่ี

มีเหตุผลและความจ าเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัติตาม (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) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะ
อันตราย   โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม  โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้า ท่ี โรคทาง
จิตท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
               (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับ
พักงาน หรือพักราชการ 

            (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
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 และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัยได้ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27  มิถุนายน 2501 
และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
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3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 25 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการท่ีเว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครงาน” โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ท่ีก าหนด ระบบ
จะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

ขั้นตอนท่ี 2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์  
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลและน าไปสั่งพิมพ์ ในภายหลัง  
          ในกรณีท่ีแบบฟอร์มการช าระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน 
ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินท่ีเว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจ าตัว
ประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกได้ 

ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 9-26 ธันวาคม 2562 ในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้
ด้วย ทั้งนี้การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

 

4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันฯ   จ านวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
คา่ธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท  

เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ผู้สมัครท่ีช าระค่าธรรมเนียม
สอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ และสามารถเข้าไปพิมพบ์ัตรประจ าตัวสอบลงในกระดาษ A 4 และติดรูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  
 

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
                 5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 
                 5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที ่25 
ธันวาคม 2562  ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาของคุณวุฒิท่ีใช้สอบแต่ละต าแหน่ง ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร                        
ของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น
เป็นเกณฑ์ 

      5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
                5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน           
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
สอบน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
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 ในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้นและจะไม่คนืค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 
 

ในกรณีท่ี ช่ือ-นามสกุล ท่ีใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นท่ีทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 
ส าหรับกรณีเลขประจ าตัวประชาชนท่ีใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
     5.5 หลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะแหน่ง 
และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
        (1) บัตรประจ าตัวสอบท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน 
        (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบัตร
อื่นท่ีทางราชการออกให้ ขื่งมีรูปถ่าย ขื่อ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประขาขน 13 หลักระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และ
บัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอาย ุ
     5.6 หลักฐานท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
        (1) ใบสมัครสอบท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นบัถึงวันปิดรับสมัคร) 
พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 
       (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราขการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบัตรอื่น
ท่ีทางราขการออกให้ ซึ่งมรีูปถ่าย ช่ือ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประขาขน 13 หลักระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และบัตร
ดังกล่าว 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 
      ท้ังนี ้ผู้สมัครสอบแต่ละต าแหน่งต้องมีวุฒิการส าเร็จการศกึษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศ
รับสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวัน
ปิดรับสมัคร คือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 
               (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
             (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จ านวน 1 ฉบับ 
               (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ด้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 
2543 ได้แก่ 
                        - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
                        - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                        - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                        - โรคพิษสรูาเรื้อรัง 
                        - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง 
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                  รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ  ลงวันที่   21  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 
ต าแหน่งที ่1. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล ส านักคอมพิวเตอร์ 
 
            1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต ในวิชาเอก ดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.2 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.3 ถ้ามีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

            2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแลการท างานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส าหรับการ

ประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2.2 ควบคุม และดูแลการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Vmware (Virtual 

Machine) และ Network Operating System (Windows, Unix) 
2.3 ควบคุม ดูแลการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย 
2.4 ควบคุม ดูแลการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.5 ควบคุม ดูแลอุปกรณ์และการใช้งานเครือข่ายศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ (Metro LAN) 
2.6 ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าถึง และเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย 
 

   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
       ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบริหารจัดการระบบปฏิบัติการทางด้านเครือข่าย 

(Network Operating System) ดังนี้ 
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network and 

Communication) 
2. การออกแบบ และบริหารจัดการ IP Address 
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3. ติดตั้งและ Set up ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (VMware 
vSphere Server) 

4. ติดตั้งและ Set up ระบบปฏิบัติการทางด้านเครือข่าย Windows Server ให้ท าหน้าที่เป็น 
DHCP Server 

5. การ Set up ค่า Configuration อุปกรณ์ Switch หรืออุปกรณ์ Router 
                      

                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 าแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ 

 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต ในวิชาเอก ดังนี้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.2 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.3 ถ้ามีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

                 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
               ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาและบ ารุงรักษา web-based application ที่มีประสิทธิภาพ ตามความ

ต้องการของมหาวิทยาลัย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัย 
2.2 พัฒนาและบ ารุงรักษา web-based application โดยใช้ ASP.NET Core, JavaScript 

(jQuery), CSS (Bootstrap) 
2.3 พัฒนาและบ ารุงรักษา database systems โดยใช้ MS SQL Server 
2.4 สามารถพัฒนา software application รวมถึงการ design และ coding 
2.5 Monitoring และ maintain web application บน Microsoft Server infrastructure 
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   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยการเขียน Software requirement 

specification ที่ Developer สามารถน าไปท างานต่อได้ 
2. ทดสอบการออกแบบฐานข้อมูล 
3. ทดสอบการพัฒนา web application 

 

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

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

 ต าแหน่งที่ 4. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ :  ส านักเทคโนโลยีการศึกษา 

 
   1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                    1.1 ได้รับวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประ
ยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.2 มีความรู้และทักษะทางด้านระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
1.3 มีความรู้และทักษะส าหรับการพัฒนา Web application ได้ 
1.4 มีความรู้และทักษะทางด้าน Server management system (ถ้ามีความสามารถด้าน Linux 

Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
1.5 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
1.6 หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

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

และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.2  ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาและบ ารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี

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

 

   3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

  ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการและอัลกอริทึมของการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ

สารสนเทศ 
2. ทดสอบความสามารถด้าน 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 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

-------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที ่4. ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน : ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี การตรวจสอบบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร  รวมทั้ง 

กระบวนการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ   

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
  2.1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทด

รองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสารทางด้านการเงิน  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลังพัสดุ  การใช้และการเก็บรักษายานพาหนะ ให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบ
รายละเอียดงบประมาณรายได้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทด
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รองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

2.1.2 จัดท ารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา 
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน 

2.1.3 ศึกษา คน้คว้า รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน
การท าสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง
กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

2.1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   2.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2.3 ด้านการประสานงาน 

 2.3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 2.3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
              2.4 ด้านการบริการ 

 2.4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งตอบ
ปัญหา และชี้แจงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  

 2.4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

     3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
     1. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการบัญชี  การตรวจสอบบัญชีการเงิน  และบัญชี

บริหาร 
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      2. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน  มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 

          ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

        จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที ่5. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไม่ต่ ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์   

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์   การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม                  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์   วิทยาการโทรคมนาคม  การจัดการสารสนเทศและระบบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมโทรคมนาคม  
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นทางคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร) 
 

        2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของศูนย์  

2.2 ติดต้ัง ดูแลบ ารุงรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ของศูนย์ 

2.3 ติดต้ัง ดูแลบ ารุงรักษา แก้ไขปัญหา และให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์  

2.4 ติดต้ัง ดูแลบ ารุงรักษา แก้ไขปัญหา และให้บริการระบบการประชุมทางไกล (Video  
Conference System) ของศูนย์ 

2.5 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต แก่เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของศูนย์ 

2.6 ให้บริการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (การสอบ Walk-in Exam การสอบ E-Testing) 

      2.7 ให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริมระดับบัณฑิตศึกษา  
       2.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเขียนค าสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน 
 

    ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

         จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

-------------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที ่6. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  : ฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล  ส านักคอมพิวเตอร์ 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต ในวิชาเอกหรือสาขาวิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

1.2 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1.3 ถ้ามีประสบการณ์การท างานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 สามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ทอป (Desktop Application) หรือ บนเว็บ (Web 

Application) หรือ แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 

2.2 บ ารุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลรวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 

2.3 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

2.4 ให้ค าปรึกษา ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบงาน และการป้องกันปัญหาของระบบ 

2.5 ประเมินผลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  
 



13 

 
 

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการฐานข้อมูล  
2. ทดสอบการพัฒนาโปรแกรมระบบงานในลักษณะ Web Application  
3. ทดสอบการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศในกรณีต่าง ๆ 

 

   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

-------------------------------------------------- 
 
ต าแหน่งที ่7. ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ : ฝ่ายแนะแนวการศึกษา ส านักบริการการศึกษา 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าด้านจิตวิทยา 

    1.2 มีความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบัติด้านจิตวิทยา เช่น การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา การสอน 

การวิจัย เป็นต้น 

                  1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมMicrosoft Word, Excel, PowerPoint, SPSS ระบบ

ฐานข้อมูลwebsite 
 

2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแนะแนวให้บริการสนเทศแก่ผู้สนใจ นักศึกษาและเครือข่าย 
2.2 ปฏิบัติงานด้านการวางแผนการบริการแนะแนวและการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน 
2.3 แนะแนวในระบบการศึกษาทางไกล จัดท าหลักสูตรการบริการแนะแนวการศึกษา                

เขียนบทความบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
2.4 ให้บริการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส่วนตัว สังคม การเรียน อาชีพ เช่น แนะน า           

ตอบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
2.5 จัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา บัณฑิต กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของฝ่ายแนะแนวการศึกษา 
2.6 บริหารจัดการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เครือข่าย วิเคราะห์

และพัฒนาระบบ 
2.7 ให้บริการแนะแนวในระบบการศึกษาทางไกล ท าให้เกิดความร่วมมือตามผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด
2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
               1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล ความรู้ในวิชาชีพการแนะแนว 
และการให้ค าปรึกษา ความรู้ในการบริการสนเทศการแนะแนวแก่ผู้สนใจ นักศึกษา และบัณฑิต 

       2. ทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, SPSS   
 

    ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

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

ต าแหน่งที ่8. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา : ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

           1.1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการบริหาร การจัดการเศรษฐศาสตร์ สถิติ 
สถิติประยุกต์ วิจัย คณิตศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ และมีการศึกษา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
         1.2 มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและเขียนหน้าเว็บไซต์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ        
ได้เป็นอย่างดี 
        1.3 มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบฐานข้อมูลบน Web-based โดยใช้ภาษา ASP.NET และ
สามารถพัฒนา Web Application ได ้
        1.4 มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลบน SQL Server และอ่ืน ๆ  
        1.5 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี 
        1.6 มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 

              2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
         2.1 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแต่ละระดับ 
        2.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถเผยแพร่
ข่าวสารต่าง ๆ ได้ ทั้งเครือข่ายภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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       2.3 ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
       2.4 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 
       2.5 ประสานงานช่วยเหลือเก่ียวกับการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
       2.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
  ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

  ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผล 
2. ทดสอบความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ Web-based  ด้วยภาษา 

ASP.NET และการพัฒนา Web Application  
3. ทดสอบความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้วย SQL Server 
4. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล (Database System) 
 

   ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

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

ต าแหน่งที ่9. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน :งานวางผังแม่บท งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

       1.1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์                 

รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมศาสตร์ สถิติหรือคณิตศาสตร์ 

       1.2 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐ

การงบประมาณ การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล การประเมินสถานการณ์ หรือ

ความเสี่ยงและผลกระทบ รวมถึงการจัดการข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติพ้ืนฐาน 

      1.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
      1.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช   
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2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
2.1รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม

ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาจัดท าข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้ม ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ ประเมิน
สถานการณ์เสนอประกอบการก าหนดแผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนาอุดมศึกษา / นโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย        

2.2รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนา
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือวางแผน / ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน /ก าหนดโครงการ และงบประมาณของ
โครงการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ ให้สามารถ
บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

2.3ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ / แผนพัฒนาอุดมศึกษา / แผนปฏิบัติงานหรือโครงการ พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา / แนวทางการพัฒนา การบริหารงานในแผนกลยุทธ์ / แผนอุดมศึกษา / 
แผนปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

      2.4 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 

     2.5 ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานและจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
     2.6 ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
     2.7 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมและประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย  
2.8 ศึกษาวิเคราะห์ก าหนดอัตรารายรับและรายจ่ายในการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
2.9 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่ายงบประมาณและการลงทุนของมหาวิทยาลัย 
2.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
         ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป    (100 คะแนน) 
  

         ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ

ภาครัฐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการองค์กรและเครื่องมือการบริหาร

จัดการสมัยใหม่ 
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด การวัดและประเมินผลส าเร็จของ 

การปฏิบัติงานตามแนวทางของ Balance Scorecard (BSC) รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัด Key Performance 
Indicators (KPI)                                                                                                                    

4. ทดสอบความรู้ความสามารถทางการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft 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 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

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

ต าแหน่งที ่10. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน :งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยสถาบัน การจัดท าสารสนเทศ การติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงาน การวางแผนและการงบประมาณ 
1.3 มีความสามารถในการใช้สถิติ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ  

ปฏิบัติงานเอกสาร (Microsoft Office) และโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

     2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2.1 ปฏิบัติงานด้านการให้ทุนวิจัยสถาบัน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการให้ทุนวิจัยสถาบัน 

และการจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย แจ้งมติให้นักวิจัย และการตรวจสอบข้อเสนอและรายงานการวิจัยในเบื้อนต้น 
รวมทั้งการจัดท าประกาศและสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.2 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการประชุม เช่น การประสานงานการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกเป็นคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการวิจัยสถาบัน จัดท าหนังสือเชิญประชุม การจัดท าเอกสารการ
ประชุม การเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย และเบิกเงินสมนาคุณให้นักวิจัยและคณะกรรมการ เป็นต้น 

2.3 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือจัดท ารายงานผลที่เป็นงานประจ าของวิจัยสถาบัน 
2.4 ตอบปัญหา ให้ค าปรึกษา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
2.5 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 
      ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    (100 คะแนน) 
  

      ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

องค์การภาครัฐ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2. ทดสอบความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกระบวนการท าวิจัย และการท าวิจัยสถาบัน 
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3. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถิติด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการ
น าเสนอด้วย PowerPoint 

 
       ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 

      จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

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


