










เอกสารแนบ 2 
 

กิจกรรม กําหนดวัน เวลา 

1.  สมัครสอบ  

- กรอกใบสมัครสอบ   

- พิมพแบบฟอรมและชําระคาธรรมเนียมสอบ 

 

1 - 16 ต.ค. 62 

1 - 17 ต.ค. 62 

2.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบแขงขัน เลขประจําตัวสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ  31 ต.ค. 62 

3.  การสอบขอเขียน  

3.1 ความรูเฉพาะตําแหนง (40 คะแนน)  

3.2 ความสามารถในการจับประเด็นและเรียบเรียงและวิเคราะหขอความ (30 คะแนน)   

3.3 ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร (10 คะแนน)  

3.4 การทดสอบสุขภาวะจิต  

3.5 ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)  

24 พ.ย. 62 

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.  ประกาศรายช่ือผูเขารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  

รอบท่ี 1 (บางตําแหนง) และ รอบท่ี 2 

18 ธ.ค. 62 

 

5.  การทดสอบภาคการประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง (ทัศนคติ) รอบท่ี 1 23 – 27 ธ.ค. 62 

6. ประกาศรายชื่อผูเขารับการทดสอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

(คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง) รอบท่ี 2 *เฉพาะตําแหนงท่ีมีการทดสอบรอบท่ี 1 

7 ม.ค. 63 

7.  การทดสอบภาคการประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนง (คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง) 

รอบท่ี 2 

23 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 

8.  ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  22 ม.ค. 63 

9.  การรายงานตัวเพื่อเขารับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   

(ผูที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเปนพนักงานตองมารายงานตัวตามวันที่กําหนดไว 

มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯถือวาทานสละสิทธ์ิ)  

23 – 31 ม.ค. 63 

10. บรรจุเปนพนักงาน 3 ก.พ. 63 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานครั้งที่ 1/2563 
 

1. ต าแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง 
 ระดับปวส. 

1.1 ต าแหน่งที่ 1 นายช่างเทคนิค (ด้านโทรศัพท์) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
2) สามารถส ารวจ วางแผนซ่อม บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคได้ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
- ตรวจสอบ / ติดตั้ง / ดูแลและซ่อมบ ารุงระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้าและเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ความดูแลของส านักคอมพิวเตอร์  
- วิเคราะห์ ประมาณราคา จัดซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างเทคนิค 

 
 ระดับปริญญาตรี 

1.2 ต าแหน่งที่ 2 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ 
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) หากส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ด้านช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และให้ค าแนะน าเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า – ระบบไฟฟ้าอาคาร และเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ 
- ให้บริการเบิก-จ่าย และจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 
- ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และระบบประปา รวมถึงประสานงานซ่อมแซม 

 
1.3 ต าแหน่งที่ 3 นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า – เครื่องกล) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด ส านักหอสมุด  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถปฏิบัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา และพร้อมท างานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ดูแลและบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ 

ท าความเย็น ระบบไฟฟ้า ลิฟต์โดยสาร ดับเพลิง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
- ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่จ้างเหมาบ ารุงษาระบบต่างๆ 
- ดูแลอาคารสถานที่ ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ภายในอาคารส านักหอสมุด รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย 
- ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ติดตามการใช้พลังงานในอาคารส านักหอสมุด 
- รวบรวมข้อมูลและจัดท าประวัติการซ่อมสร้างและบ ารุงรักษา 

 
1.4 ต าแหน่งที่ 4 นายช่างเทคนิค (เครื่องกล – ไฟฟ้า – ระบบอัตโนมัติ) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล 
ระบบควบคุมฯ แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) มีความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า 
3) มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  
5) มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ท าระบบ Network ประยุกต์ใช้งานกับระบบคอมพิวเตอร์  
- สร้างตามระบบ บ ารุงรักษาและจัดการห้องปฏิบัติการต่างๆ 
- สร้างตามแบบที่ก าหนด ทดสอบ และประเมินผลระบบทางกล ทางไฟฟ้า และหุ่นยนต์ 
- เดินสายและประกอบส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
- งานสนับสนุนการศึกษา เช่น การคุมสอบ ดูแลช่วยเหลืองานวิจัย งานซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ 
- งานบริการอ่ืนๆ เช่น เป็นกรรมการฝ่ายรักษาความสงบฯ งานพระราชทานปริญญาบัตร 

 
1.5 ต าแหน่งที่ 5 นายช่างเทคนิค (เครื่องกล – ไฟฟ้า) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด ส านักงานคณบดี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาที่เกี่ยวกับ
เครื่องกล ไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
3) สามารถส ารวจ วางแผนซ่อม บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
-  ซ่อม/สร้าง อุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับงานวิจัย 
-  จัดท า/ประสานงานควบคุมดูแล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าของคณะฯ 
-  จัดท า/ประสานงานวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และ  

บ ารุงรักษา 
-  จัดท า/ประสานงานการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบ ารุงรักษา 
-  จัดท า/ประสานงานควบคุม ดูแล เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ 
-  จัดท าประสานงานรวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบ ารุงรักษา 
-  จัดท าประสานงานติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบ ารุงรักษา 
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-  จัดท ารายงานต่างๆ โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1.6 ต าแหน่งที่ 6 นักบริหารงานบุคคล  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- วิเคราะห์ ประเมินผล  ด าเนินการ และประสานงานด้านการสรรหา คัดเลือก บรรจุ ท าสัญญาจ้าง 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทในคณะ ตลอดจนจัดท าทะเบียนประวัติบุคลากร 
- วิเคราะห์ ประเมินผล  ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการบุคลากร เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การจัดการ

งานศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การเกษียณอายุ เงินค่าชดเชย เงินบ าเหน็จบ านาญ การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

- ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย น าเสนอ
ผลงานวิชาการ รวมถึงประสานงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการ 
 

1.7 ต าแหน่งที่ 7 ผู้ตรวจสอบภายใน  จ านวน 2  อัตรา 
 สังกัด  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
2) หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ หรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

(CGIA)/ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
- ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- ด าเนินการตรวจสอบโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
- สรุปผลการตรวจสอบ จัดท ารายงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการท างาน 
- ให้ค าปรึกษาในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
- งานบริหารทั่วไปของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน 

 
1.8 ต าแหน่งที่ 8 นักบริหารงานทั่วไป  จ านวน 2  อัตรา 
 สังกัด  

1) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ/ เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ ศิลปศาสตร์/

วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส านักงาน 1 ปีขึ้นไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- รับผิดชอบงานธุรการของส านักงานและสนับสนุนการบริหารงานของทีมนักบริหารงานทั่วไป 
- รับผิดชอบงานพัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ดูแล จัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  
- สนับสนุนและดูแลช่องทางการปะชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ และงานมัลติมีเดียต่างๆ 
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- ดูแลความเรียบร้อยและตารางการใช้ห้องประชุม รวมถึงระบบประตูเข้าออกอัตโนมัติของส านักงาน 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานบันฯ และโครงการ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- รับผิดชอบการปฏิบัติงานธุรการ  งานบริการวิชาการ ด้านงานทดสอบ ของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ

ทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้เป็นไปตามระเบียบ รวดเร็ว และถูกต้อง  
- ให้ค าปรึกษาด้านบริการวิชาการ การลงทะเบียนรับงาน  จัดพิมพ์ผลทดสอบ  และส่งมอบงานตาม

ก าหนดเวลาแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจัดทีมงานทดสอบ รับผิดชอบส่งเงิน  และ
เบิกจ่ายเงินค่าทดสอบให้แก่คณะท างานและเป็นไปตามระเบียบ มจธ. 

- จัดเก็บเอกสารงานบริการวิชาการ และ จัดพิมพ์หนังสือ  เอกสาร  จดหมายโต้ตอบต่าง  ๆ และ
สนับสนุนการให้บริการของศูนย์วิจัยฯ และภาควิชาฯ 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.9 ต าแหน่งที่ 9   นักวิชาการเกษตร จ านวน 2 อัตรา 
 สังกัด    

1) ฝ่ายแผนแม่บท  ส านักบริหารอาคารและสถานที่   
2) ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน (ปฏิบัติงาน มจธ.บางขุนเทียน) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชสวน หรือการจัดการพืชสวน 
2) มีความรู้ ความสามารถในการเขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการในงานภูมิทัศน์  

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ฝ่ายแผนแม่บท ส านักบริหารอาคารและสถานที่ 

- ส ารวจพื้นที่ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุงงานภูมิสถาปัตยกรรมและพิธีการ 
- ส ารวจราคาวัสดุพืชพรรณ และประมาณราคากลาง ควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
- วางแผน ออกแบบ ด าเนินงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตกแต่งสถานที่ กิจกรรม และพิธีการ 
- จัดท าแบบ 3D Presentation, Animation เพ่ือน าเสนอของบประมาณ 
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
- จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการงานสวนและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดที่

หน่วยงานได้วางไว้ 
- จัดระบบอนุบาลต้นไม้/กล้าไม้ในเรือนเพาะช า รวมทั้งเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้เพ่ือปลูกใน มจธ. 

บางขุนเทียน 
 

1.10 ต าแหน่งที่ 10 นักพัฒนาการศึกษา  จ านวน 2  อัตรา 
สังกัด ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้ม นโยบายและแผนด้านการศึกษา รวมทั้งด าเนินการจัดท ากรอบการ

พัฒนาการอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นไปทางศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
พิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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- พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วัด และประเมินผลผลิตการ
ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมไปถึงวัดและ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และผลลัพธ์ด้านเทคนิคการสอนของอาจารย์ 

- พัฒนาการอบรมมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา 
- สนับสนุน ช่วยเหลือ และแนะน าการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ และการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ 

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- ก าหนดมาตรฐานและจัดหาเครื่องมือ / สื่อ / วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน และสภาพห้องเรียน

เพ่ือคุณภาพด้านการจัดการศึกษา และงานปฏิบัติการ ทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
- เป็นวิทยากรในด้านการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

วิทยากรกระบวนการและองค์กร หรือ เป็นอาจารย์เกื้อหนุนในรายวิชาต่างๆ  
 

1.11 ต าแหน่งที่ 11 นักพัฒนาการศึกษา  จ านวน 1  อัตรา 
สังกัด ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า  ตรวจสอบ และวิเคราะห์ การจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเกณฑ์มาตรฐาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- บันทึกข้อมูลระบบหลักสูตรเพ่ือให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- ติดตามประสานงาน ก ากับการจัดท าองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 

- จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษา    
- หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือโครงการการจัดการศึกษาใหม่ๆ ให้เป็นไปตามระบบ 

และกลไกทีม่หาวิทยาลัยฯก าหนด 
- ประสานงาน ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระบบ

และกลไกท่ีมหาวิทยาลัยฯก าหนด 
- งานฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร โดยจัดท าวาระ มติการประชุม   

ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุม 
 

1.12 ต าแหน่งที่ 12 นักคอมพิวเตอร์ (Programmer) จ านวน 3  อัตรา 
สังกัด   ส านักคอมพิวเตอร์  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) สามารถเขียน API (Application Programming Interface) ได ้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- เขียนชุดค าสั่งพร้อมเขียนค าอธิบายชุดค าสั่ง และทดสอบข้อผิดพลาดของชุดค าสั่ง 
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- จัดวางระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน 
- ปฏิบัติงาน Data Analytic รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอผู้บริหาร 
- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งาน 

 
1.13 ต าแหน่งที่ 13 นักคอมพิวเตอร์  (IT Server Administrator / IT Support) จ านวน 2  อัตรา 

สังกัด    
1) ส านักคอมพิวเตอร์  
2) ส านักหอสมุด  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) อัตราสังกัดส านักหอสมุด ต้องสามารถปฏิบัติงานเหลื่อมวันเหลื่อมเวลา และพร้อมท างานวันเสาร์-อาทิตย์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลรับผิดชอบแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และบริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ / เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานงาน วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม แก้ไขปรับปรุงและบ ารุงรักษา ระบบ / เครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น 
ส านักหอสมุด 
- ตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดูแลด้านความปลอดภัยในการให้บริการระบบ 

รายงานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
- ดูแล ซ่อมบ ารุง และปรับปรุงการใช้งานคอมพิวเตอร์ส าหรบผู้ใช้บริการและบุคลากร 
- เรียนรู้งานและช่วยดูแล รวมถึงซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้งระบบที่เกี่ยวข้อง 
- เขียนโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการให้บริการของส านักหอสมุด และเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลต่างๆ 

 
1.14 ต าแหน่งที่ 14 วิศวกร (ด้านโยธา)  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด   ฝ่ายแผนแม่บท  ส านักบริหารอาคารและสถานที่  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

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

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    
- ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
- ประมาณการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
- ออกแบบ ค านวณโครงสร้างและเขียนแบบงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
- ส ารวจ ตรวจสอบความเสื่อมสภาพและปัญหาของอาคารสถานที่ 
- ประสานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์การก่อสร้างที่เก่ียวข้องส าหรับด าเนินการ 
- ส ารวจและจัดท ารายงานตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย 
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1.15 ต าแหน่งที่ 15  นักพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด   ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ รวมทั้งให้ค าแนะน า และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ก าหนด 
- จัดซื้อ เตรียมเอกสาร ด าเนินการเปิดซอง และท าสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจน

ติดตาม ตรวจสอบ จัดท าทะเบียนหมายเลขและฐานข้อมูลครุภัณฑ์ และจัดท ารายงานที่เก่ียวข้อง 
- ด าเนินการด้านงานสารบรรณ ควบคุมระบบทะเบียนหนังสือเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้น 

 
1.16 ต าแหน่งที ่16 นักบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (ปฏิบัติงาน มจธ.บางขุนเทียน) 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี  
2) มีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้อง 1 ปีขึ้นไป 
3) มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
4) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- จัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
- บันทึกรายการทางบัญชีในโปรแกรม AXAPTA พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
- จัดท างบทดลองของบัญชีและปิดบัญชีทุกไตรมาสของงานที่รับผิดชอบ 
- ตรวจสอบรายการทางบัญชีกับส านักงานคลัง 

 
ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท 

1.17 ต าแหน่งที่ 17 นักวิทยาศาสตร์  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาเคมี หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) หากมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เครื่องมือวิเคราะห์ หรือเครื่องมือที่

เกี่ยวกับวัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ดูแล บ ารุงรักษา แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนดูแล

ความปลอดภัยของห้องเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
- ประสานงานกับบริษัทผู้แทนจ าหน่ายในการส่งซ่อมเครื่องมือ 
- ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้กับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- จัดการของเสียที่เกิดจากการวิเคราะห์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- ฝึกสอน สาธิตเทคนิคการใช้ และจัดท าคู่มือการใช้ Software ในการควบคุมระบบการท างานของ 

Hardware ของเครื่องมือวิเคราะห์ 
- ช่วยเตรียมสารเคมี / อุปกรณ์เครื่องแก้วส าหรับวิชาปฏิบัติการ 
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1.18ต าแหน่งที่ 18 นักบรรณสารสนเทศ  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด   ส านักหอสมุด  
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ บรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง 2 ปีขึ้นไป 
3) สามารถปฏิบัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา และพร้อมท างานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 
4) สามารถเก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทต่างๆ ได้ 
5) สามารถศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน แนวโน้มด้านการจัดการศึกษา การเรียนรู้ของ

นักศึกษา ทิศทางการวิจัยและพัฒนาของ มจธ. เพ่ือสนับสนุนการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้บริการผู้ใช้ส านักหอสมุด 

6) เข้าใจพฤติกรรมสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมาย / ผู้ใช้บริการ และแสวงหาวิ ธีการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสาระส าคัญของเอกสาร 
- คัดสรรและจัดท าสารสนเทศอันเป็นประโยชน์เพื่อน ามาให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
- รวบรวมบทความ/งานวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการสืบค้นบนเว็บไซต์ หรือ

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
- งานจัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Printed และ eBook) ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรู้ การวิจัย และความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
- รวบรวมบทความ/งานวิจัยภายใต้กลุ่มวิจัยหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการสืบค้นบนเว็บไซต์ หรือ

สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ 
 
ระดับปริญญาโท 

1.19 ต าแหน่งที่ 19 นักบริการการศึกษา  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ส านักงานอธิการบดี 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
- ตรวจสอบแบบอนุมัติผลการจัดท าวิทยานิพนธ์/การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง/การค้นคว้าอิสระ     
- ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์ตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของ มจธ.  

ให้ค าแนะน า และค าปรึกษาในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ ติดต่อประสานงานกับนักศึกษาเพ่ือจัดท า
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ รวมทั้งจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และซีดีวิทยานิพนธ์ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

- ตรวจสอบวิชาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและปลอดภาระวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในระบบ New ACIS  

- ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นตามเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา 
- ตรวจสอบและจัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแจ้งส านักงานทะเบียนนักศึกษา 
- ร่วมรับผิดชอบงานในการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ Che-co กับกลุ่มงานหลักสูตร 
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1.20 ต าแหน่งที่ 20 นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด   ส านักงานประกันคุณภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ
บริหารธุรกิจ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- จัดท าแผนงานการตรวจติดตามภายใน (internal audit) ระบบการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าแผนและด าเนินการด้านการประเมินผล (appraisal) ของระบบการบริหารคุณภาพ 
- การจัดท าแผนงานการตรวจประเมินภายนอก ทั้งของ สมศ. สกอ. และหน่วยงานประเมินภายนอกอ่ืน ๆ 
- ด าเนินการ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้การตรวจติดตามภายในและ

การตรวจประเมินภายนอก มีผลสัมฤทธิ์ 
- จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามและการตรวจประเมิน 
- ด าเนินการประเมินผลของระบบการบริหารคุณภาพ โดยอาศัยพ้ืนฐานจากการตรวจติดตามภายใน

และการตรวจประเมินภายนอก พร้อมการวิเคราะห์ผล และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบเพื่อการ
แก้ไขต่อผู้บริหาร 

 
1.21 ต าแหน่งที่ 21 วิศวกร (ด้านไฟฟ้า)  จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

2) มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านมาตรฐาน ISO/IEC 17025  หรือ ISO 9001 
3) มีประสบการณ์ด้านมาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ทดสอบอุปกรณ์ระบบแสงอาทิตย์ตามข้อก าหนดและขั้นตอนมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบทดสอบมาตรฐาน 
- ช่วยด าเนินงานวิจัยของศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
1.22ต าแหน่งที่ 22 นักวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด   ส านักงานกิจการต่างประเทศ 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
3) มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
4) มีทักษะในการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
5) ต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 700 คะแนนมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
- Collect present data on transnational research and educational activities of all 

departments, gather information and analyse to expand global networks. 
- Provide and analyse data of potential overseas universities for future plan of 

cooperation protocol. 
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- Analyze and develop the existing cooperative activities to be more active. 
- Analyze and create special project aiming at enhancing collaboration with overseas 

universities. 
 
1.23ต าแหน่งที่ 23 นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จ านวน 1  อัตรา 
 สังกัด  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (ปฏิบัติงาน มจธ.บางขุนเทียน) 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ  
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์โครงการ และให้ค าแนะน าปรึกษาทางอุตสาหกรรม โครงการวิจัย

พัฒนา และวิศวกรรมของภาครัฐและเอกชน 
3) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ติดตาม และสรุป Technical Report ของโครงการต่างๆ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
- วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการบริการปรึกษาทางอุตสาหกรรม โครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมภาคของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในด้านความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและผลกระทบของโครงการเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- ติดต่อประสานงาน ดูแลติดตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานได้รับการสนับสนุน 
- จัดเตรียมการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการที่

หน่วยงานได้รับการสนับสนุน 
 
1.24ต าแหน่งที่ 24  นักพัฒนาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี (ปฏิบัติงานพื้นที่ มจธ.ราชบุรี)  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร นโยบาย การวัดและการประเมินผล 
4) มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า เป็นวิทยากรให้การอบรมตามกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพ 
5) มีทักษะในการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และจัดสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
6) มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในระบบการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
7) หากมีประสบการณ์ท างานในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
- พัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มรายวิชา ได้แก่ Mathematic, Electricity, Chemistry & 

Materials, Mechanics และ General Education รวมถึงร่วมท างานวิจัยในชั้นเรียนกับอาจารย์ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา เช่น  

กิจกรรม Integrated Project, กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ (Co-Curriculum), กิจกรรมพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น 
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1.25ต าแหน่งที่ 25  นักพัฒนาการศึกษา (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน) จ านวน 3 อัตรา 
 สังกัด 

1) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์  
3) ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  

ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
3) มีความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตร นโยบาย การวัดและการประเมินผล 
4) มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน า เป็นวิทยากรให้การอบรมตามกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพ 
5) มีทักษะในการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และจัดสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
6) อัตราสังกัดคณะครุศาสตร์ฯ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในระบบการเรียนรู้

ร่วมกับสถานประกอบการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเรื่องการเรียน ให้ค าตอบเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยในเนื้อหาวิชาที่

รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง แม่นย าแก่ผู้เรียน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการให้ค าปรึกษา เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแนวทางการให้ค าปรึกษา 

- เป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์  เป็นวิทยากรกระบวนการหรืออาจารย์
เกื้อหนุน (Facilitator)  

- จัดท าคู่มือการเรียนการสอนรายวิชาร่วมกันอาจารย์ผู้สอน 
- ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หรือจัดหาเครื่องมือ/สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งนวัตกรรม

การเรียนรู้ต่างๆ 
- ประเมินผลการพัฒนาตามโปรแกรม หรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 
- สามารถวิเคราะห์และออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ

สมรรถนะของนักศึกษา ตลอดจนสามารถให้ค าแนะน าและเกื้อหนุนอาจารย์ผู้สอนในการประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

- สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะน าการพัฒนาหลักสูตร รายวิชา micro-credentials และการจัดการศึกษาที่
เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (outcome based education) ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ของชาติและองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

- พัฒนาระบบงานด้านการศึกษา สมรรถนะด้านเทคนิคการสอนของอาจารย์ จัดท าโปรแกรมการเรียนรู้ 
พัฒนาการบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการเรียนการสอน 

- สร้าง/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนของ
ผู้เรียน 

- เป็นวิทยากร (Trainer) ในด้านการพัฒนาการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการและองค์กร และเป็นอาจารย์เกื้อหนุน (Facilitator) ในรายวิชา
ต่างๆ 
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- ก าหนดมาตรฐาน รวมถึงจัดหาเครื่องมือ/สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน และสภาพห้องเรียน 
เพ่ือคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 

ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- ศึกษา วิเคราะห์ วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ 
- พัฒนาระบบงานด้านการศึกษา สมรรถนะด้านเทคนิคการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร จัดท า

โปรแกรมการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการ และงานวิจัย 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า เป็นวิทยากร ในด้านงานวิชาการ งานบริการวิชาการ 
- วิเคราะห์ พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา รวมถึงนิเทศก์และรายงานผลการนิเทศนักศึกษาในบทบาท 

Facilitator ในระบบการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
- พัฒนาสมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะ

ของนักศึกษา 
- ดูแลและจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
1.26ต าแหน่งที่ 26  นักพัฒนาการศึกษา (ด้านนโยบายและแผน) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด  ส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
-  ศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มนโยบายและแผนด้านการศึกษา รวมทั้งด าเนินการจัดท ากรอบการพัฒนาการ

อุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
-  พัฒนากรอบมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับและมาตรฐานการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง

กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ การด าเนินการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
-  ก าหนดมาตรฐาน รวมถึงจัดหาเครื่องมือ/สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ การเรียนการสอน และสภาพห้องเรียน

เพ่ือคุณภาพด้านการจัดการศึกษา 
-  สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น แบบทดสอบต่าง ๆ (English Test, Mathematics 

Test, ICT Literacy Test, Soft Skill Test) 
-  วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา

การศึกษา 
-  วัดและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (Engagement) 
-  วัดและประเมินการสอนของอาจารย์ เช่น การวัด Outcome Based Education 
- วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มจธ. 

 
1.27ต าแหน่งที่ 27 ผู้ช่วยนักวิจัย (ด้านวิจัยนโยบาย วทน.) จ านวน 2 อัตรา 
 สังกัด สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, นโยบายวิทยาศาสตร์ฯ, 

การจัดการเทคโนโลยี, สังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่มีประสบการณ์ท างานเก่ียวกับการวิจัยนโยบาย วทน. 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
- ร่วมจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยเชิงนโยบาย 
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- ร่วมจัดท าบทความเชิงวิชาการ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ หรือมีผลงานน าเสนอ
ในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติที่เก่ียวข้อง หรือจัดท าบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานด้านการหาทุนสนับสนุนงานวิจัย 
- เป็นพ่ีเลี้ยงและถ่ายทอดงานวิจัยเพ่ือให้เกิดการสืบทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไปยังกลุ่ม

ผู้ช่วยนักวิจัยรุ่นใหม่ 
- สนับสนุนการจัดอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงวิชาการ 

 
1.28ต าแหน่งที่ 28 ผู้ช่วยนักวิจัย (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย) จ านวน 1 อัตรา 
 สังกัด   สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (ปฏิบัติงาน มจธ.บางขุนเทียน) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ เทคโนโลยีชีวเคมี 
2) มีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวข้อง 2 ปีขึ้นไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- วางแผนท าการทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของการทดลอง 
- สรุปประมวลผลวิจัย และจัดท ารายงาน และส่งรายงานตามเวลาที่ก าหนด 
- ช่วยกิจกรรมต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ เช่น ดูแล จัดซื้อปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ช่วยดูแล ส่ง

ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
- บริหารจัดการของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการ 

 


