










เอกสารแนบ 2 
 

กิจกรรม กําหนดวัน เวลา 
1.  สมัครสอบ  

- กรอกใบสมัครสอบ   
- พิมพ์แบบฟอรม์และชําระคา่ธรรมเนียมสอบ 

 
1 - 15 ต.ค. 61 
1 - 16 ต.ค. 61 

2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบแข่งขัน เลขประจําตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ  25 ต.ค. 61 
3.  การสอบข้อเขียน  

3.1 ความรู้เฉพาะตําแหน่ง (40 คะแนน)  
3.2 ความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อความ (30 คะแนน)   
3.3 ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (10 คะแนน)  
3.4 การทดสอบสุขภาวะจิต  
3.5 ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)  

4 พ.ย. 61 
08.30 - 09.30 น. 
09.40 - 10.40 น. 
10.50 - 11.20 น. 
11.30 - 11.45 น. 
13.00 - 14.30 น. 

4.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
รอบท่ี 1 (บางตําแหน่ง) และ รอบท่ี 2 

11 ธ.ค. 61 
 

5.  การทดสอบภาคการประเมนิความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ทัศนคติ) รอบท่ี 1 17 – 28 ธ.ค. 61 
6. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง) รอบท่ี 2 *เฉพาะตําแหน่งที่มีการทดสอบรอบที่ 1 

8 ม.ค. 62 

7.  การทดสอบภาคการประเมนิความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง) 
รอบท่ี 2 

17 ธ.ค. 61 – 18 ม.ค. 62 

8.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  23 ม.ค. 62 
9.  การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   
(ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานต้องมารายงานตัวตามวันที่กําหนดไว้ 
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯถือว่าท่านสละสิทธิ์)  

24 – 1 ก.พ. 62 

10. บรรจุเป็นพนักงาน 1 ก.พ. 62 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ มจธ. เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงาน 2/2561 

 

          เอกสารหมายเลข  1 

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานครั้งที่ 2/2561 
 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง 
 ระดับปวส. 

1.1 ต าแหน่งที่ 1 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) จ านวน 2 อัตรา 
 สังกัด 

1) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
2) ส านักหอสมุด จ านวน 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล 
2) ส าหรับอัตราสังกัดส านักหอสมุดต้องสามารถปฏิบัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา และพร้อมท างานในวัน

เสาร์หรือวันอาทิตย์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- ประสานงานจัดซื้อ จัดหาวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ร่วมกับนักคอมพิวเตอร์ 
- ดูแล ประสานงานการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน 
- ดูแลระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เครื่องใช้ในส านักงานให้พร้อมใช้งาน 
- รายงานข้อบกพร่องและปัญหาของเครื่องมือและอุปกรณ์ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
- เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง งานท าความสะอาดอาคาร และเป็นคณะท างานดูแลระบบความ

ปลอดภัย การเข้า-ออกอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ของกลุ่มอาคารวิศววัฒนะ 
ส านักหอสมุด  ดูแลระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร ดับเพลิง ฯลฯ ดูแลอาคาร
สถานที่ของส านักหอสมุด ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท าประวัติการซ่อม
สร้าง บ ารุงรักษา รายงานข้อบกพร่องและปัญหาการใช้งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด พร้อม
ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
ระดับปวส. ถึง ปริญญาตรี 

1.2 ต าแหน่งที่ 2 นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง หรือ  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
เครื่องกล อุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือ การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม  หรือเทียบเท่า 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับใช้ในการทดลองของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
- จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุฝึกที่ใช้ท าการทดลองในแต่ละกลุ่ม 
- ควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ขณะลงปฏิบัติการร่วมกับอาจารย์ 
- ซ่อม บ ารุง หรือส่งซ่อม เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
- จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ทดแทนเครื่องมือที่ช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมได้ 
- เบิก - จา่ย เครื่องมือและอุปกรณ์แก่นักศึกษาขณะลงปฏิบัติการและนักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ 
- ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และแนะน า การใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง

ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
- เป็นผู้ช่วยอาจารย์ท าวิจัย และทดสอบงานบริการวิชาการ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ระดับปริญญาตรี 
1.3 ต าแหน่งที่ 3 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์) จ านวน 2  อัตรา 

สังกัด  
1) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา 
2) ส านักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จ านวน 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ 

สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2) หากส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนปริญญาตรี จะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าอาคารของภาควิชาและ/หรือคณะ 
- ดูแลความพร้อม ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย/เครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
- ดูแลเครื่องปรับอากาศ ระบบประปา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และประสานงานการซ่อมแซ่ม 
- ให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน รวมถึงให้บริการเบิก-จ่าย และมีส่วนร่วมในการ

จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์พ้ืนฐาน  
  

1.4 ต าแหน่งที่ 4 นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)  จ านวน 1  อัตรา 
สังกัด  ฝ่ายแผนแม่บท  ส านักบริหารอาคารและสถานที่  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา

วิศวกรรมโยธา 
2) หากสามารถในการใช้โปรแกรม Auto CAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3) หากมีประสบการณ์ประมาณราคาด้านงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   มีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ประมาณการงาน

ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร เขียนแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
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1.5 ต าแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิค  (ด้านเครื่องกล) จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ   
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยี

การออกแบบแม่พิมพ์ เทคโนโลยียานยนต์ ครุศาสตร์อุตสาหการ หรือฟิสิกส์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องกลึง เครื่องกัด ควบคุมการท างาน

ของเครื่องจักรกลด้วย CNC และดูแลอุปกรณ์การทดสอบทางวัสดุ 
 

1.6 ต าแหน่งที่ 6  นักเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ส านักคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ให้บริการและควบคุมดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนและห้องประชุม
ส่วนกลางในอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ อาคารส านักหอสมุด มจธ.ราชบุรี และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.7 ต าแหน่งที่ 7 นักบริการการศึกษา  จ านวน 3  อัตรา 
 สังกัด   

1) ส านักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
2) ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา 
3) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จ านวน 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้านการ
บริการการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านต่างๆ ทาง

วิชาการและวิจัย สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา ปฏิบัติงานด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา การให้บริการนักศึกษาและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.8 ต าแหน่งที่ 8 นักบริหารงานทั่วไป  จ านวน 4  อัตรา 
 สังกัด   

1) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จ านวน 1 อัตรา 
2) ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
3) ส านักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
4) ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
2) หากมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3) หากมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน ด้าน

การวางแผน การบริหารจัดการและการประสานโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในโครงการ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
ด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณ พัสดุ งานบุคคล ประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้ค าแนะน า
และถ่ายทอดความรู้ด้านสารบรรณและธุรการทั่วไปของส านักคอมพิวเตอร์ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส านักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยการ
ควบคุมการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานพิมพ์หนังสือและส าเนาเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิตติ งานสัญญา งานบริการ
ด้านการศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติงานเลขานุการ ท าเรื่องติดต่อหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ภายใต้การก ากับ
ตรวจสอบ ดูแล ติดต่อให้ค าปรึกษา และติดตามนักศึกษาในด้านวิชาการ และการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
การลงทะเบียน และช่วยงานด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรในสายวิชา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
การบริหารงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านแผนงานเกี่ยวกับการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาในด้าน
ต่างๆ ทางวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา ปฏิบัติงานด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา ปรับปรุงและพัฒนางานการบริการวิชาการ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.9 ต าแหน่งที่ 9 วิศวกร (ด้านโยธา)  จ านวน 2  อัตรา 
 สังกัด  ฝ่ายแผนแม่บท  ส านักบริหารอาคารและสถานที่  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา  
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับไม่น้อยกว่าภาคี 
3) มีประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4) สามารถค านวณโครงสร้างได้ และ สามารถถอดปริมาณวัสดุได้ 
5) สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD ได ้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
- ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
- ประมาณการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
- ออกแบบ ค านวณโครงสร้างและเขียนแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
 

1.10ต าแหน่งที่ 10  สถาปนิก จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ฝ่ายแผนแม่บท ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม  
2) มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับไม่น้อยกว่าภาคี 
3) มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4) สามารถถอดปริมาณวัสดุได้ 
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5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการท างานได้เป็นอย่างดี (Auto CAD/Photoshop/Sketch 
up/Power Poiont เป็นต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ส ารวจพื้นที่และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
 ตรวจสอบ ออกแบบ เขียนแบบตกแต่งอาคารและแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งแบบปรับปรุง

งานต่างๆ 
 ตรวจสอบแบบอาคารด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งติดตามควบคุมและตรวจรับงาน 
 ตรวจสอบแบบตกแต่งอาคารและแบบงานด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยในการ

ตกแต่งอาคารสถานที่ 
 

1.11ต าแหน่งที่ 11  นักบริหารการเงิน จ านวน 4 อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานคลัง ส านักงานอธิการบดี 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร 
การบัญชี หรือการตลาด  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือสวัสดิการต่างๆ 
- บันทึกข้อมูลการเบิกเงิน การรับเงิน การโอนเงิน การเบิกจ่ายสวัสดิการ ในระบบฐานข้อมูล

มหาวิทยาลัย 
- จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงิน เอกสารตอบกลับการรับเงิน และหนังสือรับรองต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บ

ใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง และการใช้งานระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 
- จัดท ารายงานสรุปและวิเคราะห์ผลทางการเงินเพ่ือเสนอผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 

 
1.12ต าแหน่งที่ 12  นักพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์ท างานด้าน
พัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานด้านงานจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสัญญางานจัดซื้อและจัดจ้าง โดยวิธีการเปรียบเทียบราคา 

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดท าเอกสารทางด้าน
พัสดุ ติดตามความก้าวหน้าของสถานะงานทั้งในและนอกแผนงาน 

 
1.13ต าแหน่งที่ 13  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ส านักคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  วิเคราะห์แผนและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย 
ประสานงาน การประมวลผล พิจารณาเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายในการจัดท า
แผนงานหรือโครงการเพ่ือจัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ การจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 



หน้า 6 / 9 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ มจธ. เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงาน 1/2562 

1.14ต าแหน่งที่ 14  นักบริหารงานบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทางด้าน
การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุและจัดท าสัญญาจ้าง การประเมินผลและอัตราเงินเดือน จัดท าทะเบียนประวัติ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนระดับพนักงาน การลาออก ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานต่างๆ เช่น 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเกษียณอายุ บ าเหน็จบ านาญ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชย เงินทดแทน สวัสดิการ
ที่เก่ียวข้องกับงานศพ ของพนักงาน ลูกจ้างและข้าราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ระดับปริญญาโท 

1.15แหน่งที่ 15 นักพัฒนาการศึกษา  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
- ศึกษา วิเคราะห์ วัดและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
- สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์ผู้สอน 

และท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม 
- ท าวิจัยในชั้นเรียน เขียนผลงานทางวิชาการทางด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
1.16ต าแหน่งที่ 16  นักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
2) หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ดูแล และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารของคณะ 
- ด าเนินการฝึกอบรม สัมมนา ให้ค าปรึกษาด้านการใช้ระบบประมวลผลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- ให้ค าปรึกษาและแนะน าการใช้งานด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายในเบื้องต้น 
- วางแผน ก าหนดของเขตงาน บริหารทรัพยากร ก าหนดเวลาในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ปฏิบัติงาน ติดตั้ง ด าเนินการจัดหา จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน 
- ตรวจสอบผลการติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบ ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
- วิเคราะห์ระบบการท างานต่างๆ เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1.17ต าแหน่งที่ 17 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี

ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง 2 ปีขึ้นไป 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยในการบริหาร จัดการงานโครงการต่างๆ ที่ทางศูนย์วิจัยบริการอิเล็กทรอนิกส์รับ

ด าเนินการ เพ่ือให้งานส าเร็จ ลุล่วงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนด าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ จัดท าเอกสารข้อเสนอโครงการ 
ขออนุมัติรับท างานรับจ้าง ขอมอบอ านาจยื่นข้อเสนอ ขอมอบอ านาจลงนามสัญญาว่าจ้าง ประสานงานการนัด
หมายประชุม เตรียมเอกสารประกอบการประชุม สรุปรายงานการประชุม รวบรวมงานจากผู้รับผิดชอบ จัดท า
รูปเล่มพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบคุณภาพงานก่อนส่งมอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1.18 ต าแหน่งที่ 18 นักบริหารงานทั่วไป  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 
2) หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนการบริหารงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน ท าหน้าที่เก่ียวกับงานด้านแผนงานเกี่ยวกับ

การวางแผนงานด้านการบริหาร และการบริการวิชาการ การบริหารข้อมูลเพ่ือการสนับสนุนแผนยุทธศาสตรืการ
พัฒนา การวางแผนและการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมท าหน้าที่สนับสนุนการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
1.19ต าแหน่งที่ 19 ผู้ช่วยนักวิจัย  จ านวน 2  อัตรา 
 สังกัด  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานโยบายสาธารณะ  นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา  สังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยนโยบาย 

2) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิงนโยบายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมใน
ลักษณะ On-the-job Training 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย และร่วมปฏิบัติงานในการด าเนินโครงการวิจัย จัดท าข้อเสนอโครงการ 
กรอบการวิจัย กระบวนวิธีการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าบทความ/รายงานเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
พร้อมร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.20ต าแหน่งที่ 20 นักบรรณสารสนเทศ  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักหอสมุด  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถปฏิบัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา และพร้อมท างานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
อัตราที่ 1 งานบริการสืบค้นสารสนเทศขั้นสูงและช่วยค้นคว้าวิจัย อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ขั้นสูง

และโปรแกรมเพ่ือการค้นคว้าวิจัย ศึกษาและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และน าชมส านักหอสมุด งานวิจัย
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เกี่ยวกับส านักหอสมุด คัดสรรข้อมูล รวบรวมบทความ งานวิจัยเพ่ือให้บริการพร้อมปรับปรุง/พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

อัตราที่ 2 งานบรรณารักษ์ช่วยเรียน งานบริการสืบค้นสารสนเทศขั้นสูงและช่วยค้นคว้าวิจัย จัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คัดสรรข้อมูล รวบรวมบทความ/งานวิจัยเพ่ือให้บริการ งานอบรมการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์และโปรแกรมฯ เพ่ือการค้นคว้าวิจัย งานวิจัยเกี่ยวกับส านักหอสมุด พร้อมปรับปรุง/พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  

 
1.21ต าแหน่งที่ 21 นักบริหารงานบุคคล  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ด าเนินการในการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล และการจัดท าสมรรถนะ (Competency) พร้อมทั้งน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล  
 

1.22 ต าแหน่งที่ 22 นักฝึกอบรมและการศึกษา จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานประกันคุณภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ

สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก 
3) สามารถวิเคราะห์งานที่มีความซับซ้อนในระดับสูงได้ดี 
4) สามารถบริหารโครงการขนาดการปฏิบัติการได้ดีมาก 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จัดท าแผนงานด้านการฝึกอบรมประจ าปีแก่บุคลากร และหน่วยงานในระดับ

มหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของความจ าเป็นด้านการฝึกอบรม (training need) การจัดท าแผนงานด้านการศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพแก่บุคลากรและหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยบนพ้ืนฐานของแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าการฝึกอบรมและการศึกษาให้กับบุคลากรตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุต่อจุดประสงค์
การพัฒนาคุณภาพจัดสร้าง จัดท า และด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงและพัฒนาต่างๆด้านคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

1.23 ต าแหน่งที่ 23 นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานประกันคุณภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 
2) มีทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินการตรวจติดตามภายในระบบการบริหารคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- การจัดท าแผนงานการตรวจติดตามภายใน (internal audit) ระบบการบริหารคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 
- การจัดท าแผนงานการตรวจประเมินภายนอก ทั้งของ สมศ. สกอ. และหน่วยงานประเมินภายนอกอ่ืน ๆ 
- ด าเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้การตรวจติดตามภายในและ

การตรวจประเมินภายนอก มีผลสัมฤทธิ์ 
- จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามและการตรวจประเมิน 
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- ด าเนินการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการตรวจติดตามภายใน
และการตรวจประเมินภายนอก พร้อมการวิเคราะห์ผล และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อการ
แก้ไขต่อผู้บริหาร 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.24 ต าแหน่งที่ 24 นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จ านวน 2  อัตรา 
 สังกัด   

1) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จ านวน 1 อัตรา 
2) ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา 
2) หากมีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

การวิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายในการจัดท า
แผนงานหรือโครงการเพ่ือจัดท างบประมาณ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนงานในโครงการ ตลอดจนจัดท ารายงาน / ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 


