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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     รหัสตําแหนง 602001 
หนวยงานท่ีบรรจุ    ฝายบริหารและวางแผน   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง 19,500  บาท      เลขท่ีอัตรา  6002216 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ ทุกสาขา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพัสดุ เชน จัดหา จัดซ้ือ จัดจาง พัสดุใหกับหนวยงานตางๆ โครงการ ท้ังเงิน

งบประมาณรายจาย และงบประมาณรายได  บันทึกขอมูลตามระบบบัญชี 3 มิติ และระบบ GFMIS 

1.2 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากร เชน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบบรรจุ แตงตั้ง  

การเลื่อนเงินเดือน การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การขอตําแหนงทางสายอาชีพท่ีสูงข้ึน 

1.3 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานบัญชี ควบคุมเอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินงบประมาณ 

รายจาย และเงินงบประมาณรายได  เงินนอกงบประมาณ  

1.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ ใหเปนขอมูลปจจุบัน เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

1.5 ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย / รายได เพ่ือจัดทํา 

 รายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน และเพ่ือใหการใชเงินเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ  

 และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงิน 

1.6 จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลการใชเงินประเภทตางๆ เพ่ือจัดทําตนทุนตอหนวยใหเกิดประสิทธิภาพ 

 และประสิทธิผล 

1.7 จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา 

และนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.8 พัฒนา ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงกับงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.9 ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนและวิเคราะหการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมกับหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน 

บรรลุผลตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
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3. ดานการประสานงาน 

3.1  ประสานการทํางานกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

      เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

3.2  ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีมารับ 

      บริการ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
………………………………………………………….. 

 
ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     รหัสตําแหนง 602002 
หนวยงานท่ีบรรจุ    ฝายบริหารและวางแผน   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม    จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง 19,500  บาท      เลขท่ีอัตรา  6002217 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

วุฒิปริญญาตรี   บริหารธุรกิจ  ทุกสาขา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1  จัดทําบัญชี ควบคุมเอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินงบประมาณรายจาย และ 

 เงินงบประมาณรายได  เงินนอกงบประมาณ  

1.2  จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ ใหเปนขอมูลปจจุบัน 

 เพ่ือใหการปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

1.3  ศึกษา วิเคราะห ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย / รายได เพ่ือจัดทํา 

 รายงานผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน และเพ่ือใหการใชเงินเปนไปอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ  

 และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงิน 

1.4 จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลการใชเงินประเภทตางๆ เพ่ือจัดทําตนทุนตอหนวยใหเกิดประสิทธิภาพ 

 และประสิทธิผล 

1.5 ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ดานการวางแผน 

2.1  วางแผนและวิเคราะหการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมกับหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน 

          บรรลุผลตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  3. ดานการประสานงาน 

     3.1  ประสานการทํางานกันระหวางทีมงาน หรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  

  3.2 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ใหแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีมารับ 

 บริการ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
……………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา     รหัสตําแหนง 602003 
หนวยงานท่ีบรรจุ ฝายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500.-บาท      เลขท่ีอัตรา  6002218 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
 2. มีประสบการณในการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาอยางนอย 1 ป 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
  ทําหนาท่ีดูและระบบการยืม-คืนหนังสือ การจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ หนังสือ ครุภัณฑสําหรับหองสมุด 
ชวยงานในฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ดานการวางแผน 
  การวางแผนในการปฏิบัติงานการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ หนังสือ ครุภัณฑสําหรับหองสมุด การ
วางแผนจัดเตรียมระบบการยืม-คืนหนังสือ   
 3. ดานการประสานงาน 
  การติดตอสื่อสารและประสานงานภายในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม และภายนอกหนวยงาน 
คือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาและอาจารยภายในคณะ 
ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 4. ดานการบริการ 
  การบริการดานระบบการยืม-คืนหนังสือใหกับนักศึกษาและอาจารยในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 
................................................................ 

 

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ)   รหัสตําแหนง 602004 
หนวยงานท่ีบรรจุ สาขาครุศาสตรคอมพิวเตอร  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน  1   อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500   บาท      เลขท่ีอัตรา  6002219 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรี  (ค.อ.บ. หรือ วศ.บ. หรือ อส.บ.)  สาขา คอมพิวเตอร  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ  เชน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส 

2. หากมีประสบการณ เปนครูผูสอน/ผูถายทอดความรู ในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ จะไดรับ
การพิจารณาเปนพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1.  ดานการปฏิบัติการ 
  ปฏิบัติหนาท่ีทางดานการชวยงาน  การสอนของอาจารย  งานวิจัยของนักวิจัย  มีลักษณะงาน
เก่ียวกับการเปนผูชวยสอน  การเตรียมอุปกรณในหองปฏิบัติการ  เพ่ือใชในการเรียนการสอน การวิจัย  และการ
ดูแลรักษา อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับหองปฏิบัติการในสาขาครุศาสตรคอมพิวเตอร 
 2.  ดานการวางแผน 
  การวางแผนและเตรียมการ การใชหองปฏิบัติการ  การวางแผนการจัดหาและดูแลเครื่องมือ   
วัสดุอุปกรณ การวางแผนบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.  ดานการประสานงาน 
  การติดตอสื่อสารและประสานงานภายในสาขาครุศาสตรคอมพิวเตอร ดานการใชงาน
หองปฏิบัติการหรือหองเรียนรวม  ประสานงานกับนักศึกษาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชหองปฏิบัติการท้ังใน
และนอกเวลาเรียน  หรือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.  ดานการบริการ   
  การบริการวิชาชีพ  ทางคอมพิวเตอร เชน การสอนงานทางดานคอมพิวเตอร การชวยเหลือดูแล
การเรียนการสอนในโครงการความรวมมือตางๆ การปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 

  รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
…………………………………………… 

ตําแหนง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    รหัสตําแหนง 602005 
หนวยงานท่ีบรรจุ ฝายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท      เลขท่ีอัตรา 6002220 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1) วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ, สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว, สาขาดานการกีฬา, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และสาขาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร 

2) มีประสบการณเก่ียวกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 กํากับดูแลงานธุรการและการบริหารงานท่ัวไปภายในฝายพัฒนานักศึกษาทางดานเอกสารทางราชการ 
     ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
1.2 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในระบบพรอมปญหา อุปสรรค และเสนอแนะตอ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
1.3 อํานวยการในการดําเนินโครงการตาง ๆ แกหัวหนางานตาง ๆ ในฝาย ไดแก 
  1) งานกิจกรรมนักศึกษา 
  2) งานกีฬาและนันทนาการ 

3) งานวินัยและจริยธรรม 
4) งานศิลปะและวัฒนธรรม 

1.4 ปฏิบัติงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ดานการวางแผน 

2.1 จัดระบบงานและวางแผนของฝายใหผูบังคับบัญชาพิจารณา 
2.2 จัดทําแผนงานประจําปของฝายและเบิกจาย 
2.3 จัดทําแผนงานประจําป จัดทํางบการเงินและบัญชี ของฝายใหเปนไปตามแผนงาน 
2.4 ดําเนินงานเก็บและรวบรวมขอมูลงานดานประกันคุณภาพดานการพัฒนานักศึกษาตามองคประกอบท่ีเก่ียวของ  

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานงานกับหนวยงานภายใน สาขา ภาควิชา และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
3.2 ประสานงานในการดําเนินงานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
3.3 ประสานงานในดานการเบิกจายดานการเงินของฝายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 
3.4 ติดตอประสานงานกับสโมสรนักศึกษา และหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ ในสวนท่ีเก่ียวของ 
3.5 ติดตอประสานการจัดการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     รหัสตําแหนง 602006 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    อัตราเลขท่ี   6003236 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ทุกสาขา 
2.  มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงาน ไมนอยกวา 2 ป โดยตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน 

หรือสัญญาจาง 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป เชน งานทเบียนนักศึกษา โปรแกรมงานทะเบียน   
    จัดตารางเรียน ตารางสอน งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา รวบรวมขอมูล/สถิติ นักศึกษา 

 2.  รางโตตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 3.  งานรับสมัครนักศึกษา 
 4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบริหารมอบหมาย   
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 

…………………………………………………… 
 

ตําแหนง     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    รหัสตําแหนง 602007  
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    อัตราเลขท่ี   6003237 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารท่ัวไป  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาการจัดการ  
สาขาการจัดการท่ัวไป 

2.  มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงาน ไมนอยกวา 2 ป โดยตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน 
หรือสัญญาจาง 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป เชน ดานธุรการ งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพและแจกจาย

เอกสารงานรวบรวมขอมูล และสถิติ งานรางโตตอบหนังสือราชการ 
 2.  งานเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม 
 3.  อํานวยการ สนับสนุนผูบริหาร 
 4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบริหารมอบหมาย   
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 

………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ)    รหัสตําแหนง   602008 
หนวยงานท่ีบรรจุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท   อัตราเลขท่ี   5603211 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาพืชศาสตร หรือ การผลิตพืช 
 
1. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ดานการปฏิบัติการ  งานหองปฏิบัติการสาขาการผลิตพืช  หองปฏิบัติการดานสรีรวิทยา   
เมล็ดพันธุพืช พฤกษศาสตร  พืชเศรษฐกิจ  วัชพืช   

1) ศึกษาและเรียนรูเก่ียวกับสารและคุณสมบัติของสารแตละชนิดและอุปกรณท่ีใชเก่ียวกับปฏิบัติการ 
2) ดําเนินงานเก่ียวกับการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือหรือท่ีเก่ียวของสําหรับการสอนภาคปฏิบัติ 
3) ควบคุมดูแลการใชหองปฏิบัติการของนักศึกษา ตามชวงเวลาท่ีกําหนดในตารางการเรียนการสอน

หรือตามท่ีอาจารยผูสอนประสานขอการบริการ ใหเปนไปตามระเบียบการใชหองปฏิบัติการอยาง
เครงครัด 

4) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแล เสนอการจัดหาและซอมบํารุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ใน
หองปฏิบัติการใหอยูในสภาพรอมใชงานตามปกติ 

2. ดานการวางแผน 

1) เขียนผังการปฏิบัติงานในหนาท่ี แสดงเปนลําดับข้ันตอนการปฏิบัติและหรือระบุระยะเวลา 
                     ในแตละข้ันตอนอยางชัดเจน 

2) ชวยดําเนินงานเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  ดานการประสานงาน 

               ประสานงานในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 
4.  ดานการบริการ 

1)   ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการการใชเครื่องมือ และอุปกรณ 
2) ดําเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ หรือหาเครื่องมือสําหรับงานโครงการ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ)      รหัสตําแหนง    602009 
หนวยงานท่ีบรรจุ   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท    อัตราเลขท่ี   5603214 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

วุฒิปริญญาตรี   สาขาจุลชีววทิยา หรือ เทคโนโลยีชีวภาพ 
กรณีท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
1. มีประสบการณในดานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และหรือสามารถใชเครื่องมือวิเคราะหข้ันสูงได 
2. มีความสามารถทางดานการใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษไดดี 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.  ดานการปฏิบัติการ  งานหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร 

1) ผลิตและตรวจสอบคุณภาพของจุลินทรีย ไพรไบโอติก หาเชื้อไซเลจ จุลินทรียกอโรคตาง ๆ รวมท้ัง
การผลิตจุลินทรียในระดับอุตสาหกรรม 

2) วิเคราะหและตรวจสอบคาทางชีววิทยา ท่ีเก่ียวของกับการผลิตสัตว 
 

2.  ดานการวางแผน 

จัดหา ดูแล รักษา วัสดุ และครุภัณฑตาง ๆในหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพรอมใชงาน 
 

3.  ดานการประสานงาน 

ประสานงานในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 

4. ดานการบริการ 
หัวเชื้อจุลินทรียโปรไบโอติก บริการผลิตหัวเชื้อไซเลจ และจุลินทรียในระดับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของกับการผลิตสัตว และผลิตภัณฑจากสัตว 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง 602010 

หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 

อัตราคาจาง  19,500  บาท    อัตราเลขท่ี   5603215 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร หรือสัตวบาล หรือวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 
2. สามารถผสมเทียมโค สุกร และสัตวปกได จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
3) ดานการปฏิบัติการ   

1. ดําเนินการผลิตตามเปาหมายท่ีสาขากําหนด  
2. ตรวจสอบและดูแลความเปนอยูของสัตว ปองกันโรคและรักษาสุขภาพของสัตวใหดีอยู

เสมอ 
3. จัดทําบันทึกจํานวนสัตว ทรัพยากร ผลผลิต และการจําหนาย และรายงานตอสาขาเปน

รายเดือน 
4. รักษาทรัพยสินของหนวยผลิตมิใหสูญหาย และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณของ

หนวยผลิตใหอยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ 
5. เตรียมสัตวหรือผลผลิตจากสัตว สําหรับการสอนภาคปฏิบัติ ในวิชาท่ีเก่ียวของ ตามแผนท่ี

กําหนด 
แตละภาคเรียน 

6. เตรียมอุปกรณท่ีเก่ียวของสําหรับการสอบภาคปฏิบัติ ในวิชาท่ีเก่ียวของ ตามแผนท่ี
กําหนดแตละภาคเรียน 

7. ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบรอย ของหนวยผลิตท้ังภายในอาคาร และภูมิทัศน 
8. สาธิตการปฏิบัติดานเทคนิคตอนักศึกษา และนําการเยี่ยมขม หรือสาธิตแกผูเขาเยี่ยมชม

กิจการ 
9. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของคนงานฟารมสัตวศาสตร 

  

4) ดานการวางแผน 
1. วางแผนการใชทรัพยากรหนวยผลิต เชน อาหาร เวชภัณฑ และวัสดุสิ้นเปลือง ใหมีความ

ตอเนื่อง 
2. หาตลาดและควบคุมการจําหนวยผลผลิต 

 

5)  ดานการประสานงาน 
1. ประสานงานในการจัดซ้ือวัสดุงานฟารม และวัสดุฝก 
2. ประสานจัดทําบัญชีงานฟารมหนวยผลิตในสาขาสัตวศาสตร 

6)  ดานการบริการ 
1. ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการการใชเครื่องมือ และอุปกรณ 
2. ดําเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ หรือหาเครื่องมือสําหรับงานโครงการ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง 602011 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    อัตราเลขท่ี   5603219 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

วุฒิปริญญาตรี สาขาทางดานจุลชีววิทยา  หรือ เทคโนโลยชีีวภาพ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ  สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
1)  เบิกจายสารเคมี อุปกรณนักศึกษา อาจารย  
2)  เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เตรียมสารเคมีท่ีเก่ียวของกับปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหารเทคโนโลยีชวีภาพ  
    เทคโนโลยีหมักดอง 

  

2. ดานการวางแผน 
1)  วางแผนการใชอุปกรณสารเคมีในแตละภาคการศึกษาใหเพียงพอตอการใชงานท่ีมีบทปฏิบัติการ 
     ท่ีเก่ียวของกับสายจุลชีววิทยาอาหาร 

 

3.  ดานการประสานงาน 
1)  ประสานงานระหวางอาจารยกับนักศึกษาในการเบิกจายอุปกรณ สารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ 
2)  ประสานงานการยืมใชอุปกรณของบุคลากรหนวยงานอ่ืน 

 

4. ดานการบริการ 
1)  ดูแลงานบริการวิชาการของสาขาวิชา / สาขา 
2)  ดูแลงานบริการยืมคืนอุปกรณแกบุคลากรตางหนวยงาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง 602012 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร    จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    เลขท่ีอัตรา   5704215  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ไดรับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติการ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

มีความรูดานงานอาหารและโภชนาการ มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานอาหารและ      

โภชนาการได รูจักการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในหองปฏิบัติการไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ตลอดจนดูแลเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ได  

2. ดานการวางแผน 

จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน 

3. ดานการประสานงาน 

 สามารถติดตอสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทํางานเปนทีมได 

4. ดานการบริการ 

รักในงานบริการดานอาหารและโภชนาการ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง 602013 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร    จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    เลขท่ีอัตรา   5704222  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  วุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.    ดานการปฏิบัติการ 

มีความรูงานดานอาหารและการจัดเลี้ยงอาหารตางๆ และสามารถปฏิบัติงานดานการประกอบอาหาร
ตางๆ  เชน เบเกอรี่ อาหารงานเลี้ยงตางๆ และสามารถจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบตางๆ ได 

2.    ดานการวางแผน 

จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน 

3.    ดานการประสานงาน 

สามารถติดตอสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก และสามารถทํางานเปนทีมได 
4.    ดานการบริการ 

     รักในงานบริการและการจัดเลี้ยง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………….. 

 
ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  602014 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง   19,500  บาท    เลขท่ีบรรจุ 5605206 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน หรือ วารสารศาสตร สาขาเทคโนโลยีการ
ถายภาพและภาพยนตรสาขาภาพยนตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

    ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการศึกษาในดานเทคโนโลยีการผลิตสื่อโดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน ทําหนาท่ีชวยควบคุมหองปฏิบัติการทางการศึกษาและการบริการดูแลรักษาหองปฏิบัติการ และ

สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการดานการใช

หองปฏิบัติการทางการศึกษา รวมท้ังการประชุม อบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษาจัดทํา คูมือ จัดทําวารสารหรือ

เอกสารตางๆและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผล

สัมฤทธิ์ 

3. ดานการประสานงาน 
ประสานงานดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา บุคลากรท้ังหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
4. ดานการบริการ 

ใหคําแนะนําดานตางๆ ใหกับนักศึกษา บุคคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง 602015 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร     จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    เลขท่ีอัตรา   5708220 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจําหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

1.2  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

1.3  แนะนําแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักร ประจําหองปฏิบัติการ 

2.  ดานการวางแผน 

 2.1 จัดทําบัญชี และประวัติการใชงานการซอมแซม เครื่องมือสําหรับหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

  2.2 จัดระบบการบริหารงานหองปฏิบัติการ เพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน บํารุงรักษา 

3.  ดานการประสานงาน 

3.1  จัดทํา ติดตอ ประสานงาน งานซอมครุภัณฑ 

3.2  จัดทํารายละเอียด ติดตอประสานงาน จัดหาจัดเตรียมวัสดุฝก 

3.3  ปฏิบัติงานในโครงการและกิจกรรมท่ีภาควิชากําหนด 

4.  ดานบริการ 

4.1  ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากภาควิชาฯ 

4.2 ปฏิบัติงานในสวนของการใหบริการหนวยงานภายนอก การฝกอบรมของภาควิชาฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง 602016 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร     จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    เลขท่ีอัตรา   5708229 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาคอมพิวเตอร 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

2. ดานการปฏิบัติการ 

1.4  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจําหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

1.5  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

1.6  แนะนําแกไขปญหาเบื้องตนในการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักร ประจําหองปฏิบัติการ 

2.  ดานการวางแผน 

 2.1 จัดทําบัญชี และประวัติการใชงานการซอมแซม เครื่องมือสําหรับหองปฏิบัติการท่ีกําหนด 

  2.2 จัดระบบการบริหารงานหองปฏิบัติการ เพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน บํารุงรักษา 

3.  ดานการประสานงาน 

3.4  จัดทํา ติดตอ ประสานงาน งานซอมครุภัณฑ 

3.5  จัดทํารายละเอียด ติดตอประสานงาน จัดหาจัดเตรียมวัสดุฝก 

3.6  ปฏิบัติงานในโครงการและกิจกรรมท่ีภาควิชากําหนด 

4.  ดานบริการ 

4.3  ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากภาควิชาฯ 

4.4 ปฏิบัติงานในสวนของการใหบริการหนวยงานภายนอก การฝกอบรมของภาควิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-18- 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
------------------------------ 

ตําแหนง     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      รหัสตําแหนง 602017 
หนวยงานท่ีบรรจุ    คณะวิศวกรรมศาสตร      จํานวน    2    อัตรา 
อัตราคาจาง      19,500  บาท       เลขท่ีอัตรา  6008232 และ 6008233 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 2. มีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 3 ป 
  
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการ งานบริหารท่ัวไป 
 2. การรางพิมพ หนังสือราชการ การจัดทําคําสั่ง การจัดสงเอกสาร การเตรียมการประชุมตางๆ 
 3. รวบรวมสถิติขอมูล งานสัญญา เอกสารหลักฐานท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 4. ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลรายละเอียดการเบิกจาย การจัดซ้ือ จัดจาง 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
--------------------------------- 

 
ตําแหนง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป รหัสตําแหนง 602018 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะบริหารธุรกิจ   จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง     19,500 บาท   เลขท่ีอัตรา 6006213  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1.  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2.  มีประสบการณทํางานในสถาบันอุดมศึกษา อยางนอย 2 ป  

 

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควรเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบ  แบบแผนงานรวบรวมขอมูล 
สถิติ จัดทํารายงานตางๆ งานตอนรับ อํานวยความสะดวก งานทะเบียนและวัดผล  งานสารบรรณ งานพัฒนา
นักศึกษา งานประกันคุณภาพ หรือปฏิบัติงานดานเลขานุการ การรางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร การเตรียมเรื่อง
และเตรียมการประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของท่ีประชุมหรือผลปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ 
และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการปฏิบัติงานประจําป 

3. ดานประสานงาน 
ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกหนวยงานในสวนท่ีเก่ียวของ   

4. ดานการบริการ 
ใหบริการบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
............................................. 

 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง 602019 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  จํานวน  1   อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    เลขท่ีอัตรา   6011209 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ปริญญาตรีทุกสาขา 
  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
 1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานฝายพัฒนานักศึกษา เชน งานธุรการฝาย งานประกันคุณภาพฝาย งานแผน
ปฏิบัติ งานประจํ าฝ าย  งานตรวจสอบการจัด ทําโครงการของสโมสรนัก ศึกษา ประชาสัม พันธฝ าย  
งานดูแลระบบและบันทึกสมุดกิจกรรมนักศึกษา  งานทุนนักศึกษา การจัดบันทึกการประชุมของฝาย  
งานจัดทําบัญชีพัสดุของฝาย และการจัดทําบันทึกขอความเอกสารการขอขอมูลของนักศึกษา เปนตน 
 2. ควบคุม ดูแล แนะนําและใหคําปรึกษาแกสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และแผนท่ีกําหนดไว 
 3. ศึกษา คนควา วิเคราะห และรวบรวบเอกสาร ดานกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
นักศึกษา  
 4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2. ดานการวางแผน 
 - วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ 
 3. ดานการประสานงาน 
 - ประสานงานดานตางๆ กับนักศึกษา บุคลากรท้ังหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
...................................... 

ตําแหนง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง 602020 

หนวยงานท่ีบรรจุ  วิทยาลัยการแพทยแผนไทย  จํานวน  1  อัตรา 

อัตราคาจาง  19,500.- บาท     เลขท่ีอัตรา   6003238 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  วุฒิปริญญาตรี  (บธ.บ.) สาขาการบัญชี การเงิน การจัดการ การเงินและการธนาคาร หรือหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลสถิติ เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตางๆ 

3) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน  

4) ดูแลการรับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-การจาย เพ่ือใหการรับ-การจายขององคกร

มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบของราชการ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณ จัดทําและดําเนินการตางๆ ในดานงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง ตรงกับ

ความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

5) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ และติดตามผลการ

ใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและ

บัญชีตางๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใหเปนปจจุบัน 

6) ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และ

การบัญชี เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

7) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญญาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

8) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ท้ังในและนอกหนวยงาน เพ่ือความสะดวก และเกิด

ความรวมมือดานการเงินและบัญชี 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………….. 

ตําแหนง    วิศวกรโยธา     รหัสตําแหนง  602021 

หนวยงานท่ีบรรจุ   กองอาคารสถานท่ี   จํานวน   1   อัตรา 

อัตราคาจาง    19,500.- บาท    อัตราเลขท่ี  5216201 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ  

2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

หมายเหตุ  กรณีไมมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ตองดําเนินการจัดหาใบอนุญาตดังกลาวให

ไดภายใน 2 ป นับจากวันเริ่มสัญญาจาง มิฉะนั้นจะถือวาพนสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

     1.1 ชวยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควาทดสอบ 

วิเคราะหและวิจัย วางโครงการกอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคารเรียน ถนน สะพาน 

กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับ ถังน้ํามัน ถังเก็บของไหล วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธา และท่ีเก่ียวกับ

การผังเมืองเพ่ือวางโครงการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคม เปนตน 

      1.2  ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา  

     1.3 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี

ระดับรองลงมา และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2. ดานการวางแผน 

     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

     3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

     3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 

     4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน ถายทอดความรู รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงาน

ในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

     4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหบุคลากร ท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และ

สนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 

......................................................... 

ตําแหนง    วิศวกรไฟฟา     รหัสตําแหนง   602022 

หนวยงานท่ีบรรจุ   กองอาคารสถานท่ี   จํานวน  1  อัตรา 

อัตราคาจาง    19,500.- บาท    อัตราเลขท่ี  5416205 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟา 

2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

หมายเหตุ  กรณีไมมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ตองดําเนินการจัดหาใบอนุญาตดังกลาวให

ไดภายใน 2 ป นับจากวันเริ่มสัญญาจาง มิฉะนั้นจะถือวาพนสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

    1.1 ปฏิบัติงานโดยใช ความรู ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟา การ

ออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา ควบคุมการสรางในสาขาวิศวกรรมไฟฟา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ทดสอบ 

หาขอมูลและสถิติตางๆ เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานดานวิศวกรรมไฟฟา วางแผนผังหรือ

วางแผนงานการสรางหรือประกอบสิ่งใด ๆ นาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการสราง 

ติดตั้ง ซอมและใชอุปกรณไฟฟา ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหบริการวิชาการ ชวยสอนหรือฝกอบรม ตลอดจนถายทอด

เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

    1.2 ออกแบบ คํานวณ วางแผนผังทางดานวิศวกรรมไฟฟา ตรวจสอบแกไขแบบกําหนดรายละเอียด 

ประมาณราคาเก่ียวกับการสราง ติดตั้ง ซอมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บํารุงรักษา อุปกรณเครื่องมือไฟฟา เพ่ือใหระบบ

มีความถูกตอง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 

    1.3 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนา หาขอมูลและสถิติตาง ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเพ่ือเปน

หลักเกณฑประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมเครื่องกล ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีทาง

วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือใหงานมีคุณภาพและมีมาตรฐานท่ีดี 

    1.4 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ดานการวางแผน 

     วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

     3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

     3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 

    4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน ถายทอดความรู รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานใน

หนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 

    4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหบุคลากร ท้ัง

ภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และ

สนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 

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

ตําแหนง   ชางเขียนแบบ   รหัสตําแหนง 602023  

หนวยงานท่ีบรรจุ กองอาคารสถานท่ี  จํานวน 1 อัตรา 

อัตราคาจาง  14,950.- บาท   อัตราเลขท่ี  6016221  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขากอสราง  โยธา   เทคนิคสถาปตยกรรม 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 (1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปตยกรรม งานแผนท่ี งานวิศวกรรมโครงสราง และงานระบบตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของ และจัดทําแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตาง ๆ 

 (2) ศึกษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพ่ือนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกิดความสมบูรณ 

 (3) ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ เพ่ือใชในการเปดสอบราคา และนําไปสูการกอสราง

ตามวัตถุประสงค 

 (4) ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษาเพ่ือถายทอดความรูความเขาใจในงานชางเขียนแบบ 

   2. ดานการบริการ 

 (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหแกผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

เพ่ืออํานวยความสะดวกและเสริมสรางความรู ความเขาใจ ในงานชางเขียนแบบ 

 (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือให

การปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิเทศสัมพันธ     รหัสตําแหนง  602024 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองยุทธศาสตรตางประเทศ   จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี  5718222 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางอักษรศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ทางการระหวางประเทศ ทางการระหวางประเทศและการทูต  

2. มีประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานดานยุทธศาสตรตางประเทศจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 
   2.1 ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินโครงการตาง ๆ ของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 
   2.2 สามารถทํางานเอกสารโตตอบเปนภาษาตางประเทศไดถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
   2.3 สามารถทํางานดานการแปลเอกสารไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย ไดอยางถูกตอง 
   2.4 จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานได 
2. ดานการวางแผน 
         วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
3. ดานการประสานงาน 
    3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังสามารถทํางานเปนทีม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
    3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือ
ความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ดานการบริการ 
   4.1 มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา คิดบวก และมีความรับผิดชอบ 
   4.2 ชวยงานบริการดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากองยุทธศาสตรตางประเทศ 
   4.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี    รหัสตําแหนง  602025 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองคลัง      จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี 5917221 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี 
2. มีประสบการณการทํางานดานการเงินการบัญชีอยางนอย 1 ป 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

       1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติและเอกสารการเบิกจายเงิน งบบุคลากร งบรายจายอ่ืน  
                    และงบเงินอุดหนุน  

    1.2 ดําเนินการเบิกจายเงินงบบุคลากรผานระบบเงินเดือน (Vision Net) และระบบ ERP  
     1.3 ดําเนินการเบิกจายเงินงบรายจายอ่ืนและงบเงินอุดหนุน ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ   
                    แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ ERP  

2. ดานการวางแผน 
     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิด 
       ผลสัมฤทธิ์ 
3. ดานการประสานงาน 

     - ประสานงาน ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายเงิน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. ดานการบริการ 
    - ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานการเงินการคลัง กับหนวยงาน 
      ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญชี     รหัสตําแหนง 602026 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง     จํานวน     1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท        อัตราเลขท่ี  6017223  
  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี 
2. มีประสบการณการทํางานดานการเงินการบัญชีอยางนอย 1 ป 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

       1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติและเอกสารการเบิกจายเงิน งบบุคลากร งบรายจายอ่ืน  
                    และงบเงินอุดหนุน  

    1.2 ดําเนินการเบิกจายเงินงบบุคลากรผานระบบเงินเดือน (Vision Net) และระบบ ERP  
     1.3 ดําเนินการเบิกจายเงินงบรายจายอ่ืนและงบเงินอุดหนุน ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ   
                    แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ ERP  

2. ดานการวางแผน 
     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิด 
       ผลสัมฤทธิ์ 
3. ดานการประสานงาน 

     - ประสานงาน ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายเงิน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. ดานการบริการ 
    - ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานการเงินการคลัง กับหนวยงาน 
      ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการพัสดุ      รหัสตําแหนง 602027 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง     จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท        อัตราเลขท่ี    6017224 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ทุกสาขา 
2. มีประสบการณการทํางานดานพัสดุอยางนอย 1 ป โดยตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

       1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง 
     1.2 ดําเนินการบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจางผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  และระบบ ERP         

    1.3 ดําเนินการบันทึกรับรูสินทรัพย รับรูคาเสื่อมราคาสินทรัพยและจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ผานระบบ ERP   
    1.4 ดําเนินการจัดทําบัญชีสรุปคาเสื่อมราคาสินทรัพยประจําป      

     1.5 ดําเนินการขออนุมัติหลักผูขาย ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS)  

2. ดานการวางแผน 
     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3. ดานการประสานงาน 

     - ประสานงาน ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายเงิน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. ดานการบริการ 
    - ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานงานพัสดุ กับหนวยงาน 
      ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

 
ตําแหนง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      รหัสตําแหนง 602028 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท         อัตราเลขท่ี    6017222 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  ทุกสาขา 
2. มีประสบการณการทํางาน อยางนอย 1 ป 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

       1.1 ดําเนินการดานการวิเคราะห ตรวจสอบหนังสือนําเขา และสงออก 
    1.2 ดําเนินการดานระบบ e-office และสามารถใชโปรแกรม Microsoft office 

     1.3 ดําเนินการการวิเคราะห คัดแยกและนําเสนอหนังสือราชการท้ังภายในและภายนอกได 
2. ดานการวางแผน 
     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิด 
       ผลสัมฤทธิ์ 
3. ดานการประสานงาน 

     - ประสานงาน ติดตาม หนังสือขออนุมัติ และหนังสือนําเขา – สงออก กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. ดานการบริการ 
    - ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานงานสารบรรณ และงานดาน

การเงินการคลัง กับหนวยงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญชี      รหัสตําแหนง 602029 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท         อัตราเลขท่ี    6017225 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี 
2. มีประสบการณการทํางานดานการเงินการบัญชีอยางนอย 1 ป 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

       1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติและเอกสารการเบิกจายเงิน งบบุคลากร งบรายจายอ่ืน  
                    และงบเงินอุดหนุน  

    1.2 ดําเนินการเบิกจายเงินงบบุคลากรผานระบบเงินเดือน (Vision Net) และระบบ ERP  
     1.3 ดําเนินการเบิกจายเงินงบรายจายอ่ืนและงบเงินอุดหนุน ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ   
                    แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ ERP  

2. ดานการวางแผน 
     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิด 
       ผลสัมฤทธิ์ 
3. ดานการประสานงาน 

     - ประสานงาน ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายเงิน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. ดานการบริการ 
    - ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานการเงินการคลัง กับหนวยงาน 
      ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………… 

ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  รหัสตําแหนง 602030 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน   จํานวน  1 อัตรา 
อัตราคาจาง  22,750    บาท             เลขท่ีอัตรา 5818219 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  วุฒิปริญญาโท  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ   
หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 จัดทําแผนแมบททางการศึกษา แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น จัดทําและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แผนนักศึกษา 5 ป วิเคราะหคาดคะเนแนวโนมในการพัฒนาการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย  

 1.2 ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับ
งานในหนาท่ี 
 2. ดานการวางแผน  
    วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 3. ดานการประสานงาน 
 3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

 3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ     เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิเคราะหนโยบายและ            

แผนยุทธศาสตร รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

 4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานวิเคราะหนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและ
ความรูตางๆท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
.............................................................. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง 602031 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    เลขท่ีอัตรา 6020220 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ปริญญาตรีทุกสาขา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลและปญหาในการดําเนินงานทางวัฒนธรรม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาวางแผน การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานทางวัฒนธรรม 

1.2 ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันและปญหาความเบี่ยงเบน เพ่ือนํามาเปนฐานขอมูล
ในการวางแผน ดําเนินการเฝาระวังและสรางภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม 

1.3 ศึกษา วิเคราะห ระเบียบขอกําหนดการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนประสานงาน 
รวมท้ังจัดทํารวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเปนฐานขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการอางอิงการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4 จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5 จัดประชุมและประสานงานพรอมรับผิดชอบในการทําระเบียบวาระการประชุม พรอมท้ังจัดทํา

สรุปรายงานการประชุม 
1.6 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
1.7 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
1.8 ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับงานวัฒนธรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความเขาใจและเผยแพรภารกิจของฝาย

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.9 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 

………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง   602032 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองพัฒนานักศึกษา     จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท     เลขท่ีอัตรา  5620216 
 
คุณสมบัตรเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีดานการพยาบาล 

2.  มีหนังสือรับรองประสบการณในการดูแลชวยเหลือผูปวย และการดําเนินกิจกรรมดานการบริการ
สุขภาพ 

3.     มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร Microsoft office / Internet / E-mail เปนอยางดี 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.     ดานการปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานในฝายสุขภาพและอนามัย  
-     ดานการพยาบาล 

จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา และ
บุคลากร ใหบริการปฐมพยาบาลและบริการทางสุขภาพแกนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย       รวมท้ังให
คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

-     งานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

รวมกับเจาหนาท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด รวมท้ังการจัดกิจกรรม เพ่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

-     งานจัดหาเพ่ือการบริการรักษาพยาบาล 

ใหคําแนะนําจัดซ้ือ จัดหายาและเวชภัณฑ เพ่ือการใหบริการรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดจาง
แพทยท่ีมาทําการรักษา เปนประจําทุกวันทําการ ตั้งแตเวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเวนชวงปดภาคการศึกษา) 

-     สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ของฝายสุขภาพและอนามัย ใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

2.     ดานการวางแผน 

-     ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของฝายสุขภาพและ
อนามัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับเจาหนาท่ีของฝายสุขภาพและอนามัย 

-     วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพ่ือเปนฐานขอมูลในการใหบริการ 

-     วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายสุขภาพและอนามัย 

3.     ดานการประสานงาน 

-     ปฏิบัติงานดานการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ 

-     ประสานการดําเนินงานกับกลุมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 

------------------------------ 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง 602033   
หนวยงานท่ีบรรจุ กองกลาง    จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง  22,750  บาท    เลขท่ีตําแหนง 6001207 
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. วุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 
2. มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานเลขานุการจะพิจารณาเปนพิเศษ 

 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป เชน งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพเอกสาร 
งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานรางโตตอบหนังสือราชการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

1.2 ปฏบิัติงานเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับการประชุม การบันทึกการประชุม และสรุปรายงานการ
ประชุม  

1.3 พิจารณากลั่นกรองงานและหนังสือราชการ โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน
และหนังสือราชการ เพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด 

1.4 คนควาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย จากนั้นนํามาวิเคราะห สังเคราะห เรียบเรียง วางแผน และ
จัดลําดับความสําคัญได ตรงตามประเด็นกอนจัดทําเปนรูปเลมเอกสาร หรือ PowerPoint เพ่ือการ
นําเสนออยางมีคุณภาพ 

2. ดานการวางแผน 
2.1 มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหา สรุปเหตุผล และวางแผน

ยุทธศาสตรงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2.2 สามารถใหขอมูลเบื้องตนเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได โดยการหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
3. ดานการประสานงาน 

3.1 ติดตอประสานงานการทํางานระหวางบุคคล ทีมงาน และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

3.2 บริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการตาง ๆ ท้ังบุคคลภายในและภายนอก มีจิต
อาสาและจิตบริการ (Service Mind) มีความสามารถในการตอบคําถามและขอสงสัยของผูมา
ติดตอไดชัดเจนและตรงประเด็นและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  602034 
หนวยงานท่ีบรรจุ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน(Hands on) จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี 5729206 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา  บริหารธุรกิจ  หรือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 งานหลักสูตร 
 - งานตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลหลักสูตร 
 - งานจัดพิมพหนังสือราชการท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรท้ังหนวยงานภายในและภายนอกสวนราชการ 
 - งานจัดทําระเบียบวาระการประชุมท่ีเก่ียวกับหลักสูตรในการประชุมท่ีเก่ียวของ 
 - งานรับรองคุณภาพการศึกษาดานวิชาการของหนวยงาน 
1.2 งานฐานขอมูล  
 - งานพัฒนาและเผยแพรบนเว็บไซตดานวิชาการของหนวยงาน 
1.3 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการดานวิชาการท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.  ดานการวางแผน 
 - วางแผนพัฒนา/ประชาสัมพันธขาวสารท่ีเก่ียวของกับภาระงานท่ีปฏิบัติดานวิชาการ 
 - จัดทําแผนการปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของตามนโยบายของมหาวิทยาลัยดานวิชาการ 
 - ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการวางแผนดานวิชาการท่ีไดรับมอบหมาย 

 3.  ดานการประสานงาน 
  - การประสานงาน ในการเชื่อมโยงงานดานวิชาการการทํางานของอาจารยและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  - การประสานงานเพ่ือรวบรวมขอมูลดานวิชาการจากทุกหนวยงานและเผยแพรเว็บไซตของ
หนวยงาน 
  - ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการประสานงานดานวิชาการท่ีไดรับมอบหมาย 
 4.  ดานการบริการ 
  - งานใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการของหนวยงาน 
  - งานติดตอหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับงานดานวิชาการ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 - งานบริการถาม-ตอบปญหาดานวิชาการ หรือชี้แจงเ ก่ียวกับภาระงานของหนวยงาน            
ดานวิชาการ 

 - ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการบริการดานวิชาการท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง  602035 
หนวยงานท่ีบรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  22,750 บาท    เลขท่ีอัตรา 5613211  
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาโท สาขาทางดาน วท.ม. วิทยาศาสตร และ วศ.ม.วิศวกรรมศาสตร 
2. กรณีท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- มีประสบการณการทํางานดานทรัพยสินทางปญญา 
- มีความรูความสามารถในดานการทํางานวิจัย และสามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 
- มีความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห และการคิดเชิงระบบ      

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

- ดําเนินการประชาสัมพันธการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  
- จัดโครงการพัฒนานักวิจัยดานทรัพยสินทางปญญา และท่ีเก่ียวของ 

2. ดานการวางแผน 
- มีสวนรวมในการวางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบในหนาท่ีใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
- ติดตอประสานงานและติดตามสถานะความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

4. ดานการบริการ 
- ใหคําปรึกษา แนะนํา และถายทอดความรูดานทรัพยสินทางปญญาท้ังกอนและหลังยื่นจด  
- ดําเนินการใหบริการแกผูมาขอรับบริการตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

 
ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา     รหัสตําแหนง 602036 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา  5613207 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

วุฒิปริญญาโท สาขา วศ.ม. วิศวกรรมศาสตร  สาขา วท.ม.วิทยาศาสตร  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. งานเผยแพรผลงานวิจัย และส่ิงประดิษฐระดับชาติและนานาชาติ 
     1.1 วางแผนการดําเนินงานเผยแพรผลงานวิจัยฯ 
     1.2 จัดทําโครงการเผยแพรงผลงานวิจัยเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณประจําป  
     1.3 จัดทําฐานขอมูลการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร 
     1.4 ดําเนินโครงการเผยแพรผลงานวิจัย 

      1.5 ประสานนักวิจัย หนวยงานภายนอก และอํานวยความสะดวกใหนักวิจัยท่ีจะนําผลงานไปเผยแพร 
     1.6 รวบรวม และจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณโครงการ 
     1.7 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําไปประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

      1.8 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ พรอมวิเคราะหปญหา     
            อุปสรรคในการจัดงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

      1.9 ประสานงานกับเครือขายดานการวิจัยในการนําผลงานไปเผยแพรภายในและภายนอกกรณีงาน 
              เรงดวนใหเปนไปตามกําหนดเวลา 
      1.10 อํานวยความสะดวก ใหบริการขอมูลเพ่ือประชาสัมพันธขาวสารการเผยแพรผลงานวิจัย 
                    แกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
      1.11 ประมวลผลพรอมวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน   

 โครงการตอไป 
      1.12  วางแผนการนําผลงานท่ีผานการประกวดไปเผยแพรในเวทีระดับนานาชาติ 
      1.13  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2. งานการจัดทําส่ือดานการวิจัย 
    2.1 วางแผน และจัดทําโครงการจัดทําสื่อดานการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับงบประมาณประจําป 
    2.2  ประสานงานกับหนวยงานภายใน เก่ียวกับการขอขอมูลผลงานวิจัยท่ีนํามาจัดทําสื่อ 
    2.3  ดําเนินโครงการจัดทําสื่อดานการวิจัย 
    2.4  รวบรวม และจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณโครงการ 
    2.5  สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
    2.6  จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเผยแพรงานวิจัยผานเว็ปไซดหนวยงาน 
    2.7  วิเคราะห ปญหา อุปสรรค และหาแนวทางแกไขเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินโครงการตอไป 
    2.8  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
………………………………………………………….. 

 
ตําแหนง    นักวิชาการคอมพิวเตอร    รหัสตําแหนง 602037 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500 บาท          เลขท่ีอัตรา  5513205 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของทางดานคอมพิวเตอร 
2. มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรไมนอยกวา 1 ป 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

- ดําเนินงานเก่ียวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ง
สําเร็จรูป ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในหนวยงาน 

- เขียนชุดคําสั่งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน ใหดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- ประมวลผล และปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพ่ือใหขอมูลถูกตองเปนปจจุบันและทันสมัย 
- รวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของหนวยงานท่ี

ไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความตองการของหนวยงาน 

- รวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซตท่ีตรงกับความตองการของหนวยงาน 
- รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบ

เครือขาย จัดระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้ง เพ่ือใหไดอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และตรงกับความตองการใชของหนวยงาน 

2. ดานการวางแผน 
- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห งานดานสารสนเทศของหนวยงาน และนําไปวางแผนการทํางานท่ี

รับผิดชอบในหนาท่ีใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

- ติดตอประสานงานดานสารสนเทศในการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

- ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ
หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
- จัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพ่ือใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- ดําเนินการใหบริการแกผูมาขอรับบริการตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนเพ่ือชวยเหลือหรือแกไขปญหาหรือตอบขอสงสัยในการปฏิบัติงานท่ีตน

รับผิดชอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
.............................................. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา      รหัสตําแหนง 602038 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา  6013218 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา หรือวุฒิอ่ืน
ทางดานกฏหมายทรัพยสินทางปญญา 

2. มีเอกสารแสดงการทําวิทยานิพนธ เชน ปก และบทคัดยอวิทยานิพนธ  
3. ถามีประสบการณดานงานทรัพยสินทางปญญาจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 
1.2 ดําเนินการบันทึกฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ดานการวางแผน 
2.1 บริหารจัดการงานจัดเก็บขอมูลทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยและเอกสารสําคัญทางกฎหมาย

ตางๆ อยางเปนระบบ 
2.2 จัดทําระบบทะเบียนเพ่ือควบคุมและดูแลการเขาถึงขอมูลดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 

3. ดานการประสานงาน 
3.1  ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หรือหนวยงาน เพ่ือรับ-สงขอมูลและ

จัดทําเอกสารรายงานหนังสือราชการตางๆ ท่ีจําเปนตองใชประกอบการคุมครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ของมหาวิทยาลัย 

3.2 ดําเนินการ และตรวจสอบการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทลิขสิทธิ์ และติดตามดูแล
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหสัมฤทธิ์ผล 

4. ดานการบริการ 
4.1 ใหคําปรึกษา และรายละเอียดเก่ียวกับการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทลิขสิทธิ์ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองและเรียบรอย 
4.2 ใหขอมูล และรายละเอียดในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
.............................................. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา      รหัสตําแหนง 602039 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา  6013215 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา  
2. มีประสบการณเก่ียวกับการบริหารจัดการงานวิจัย หรือมีประสบการณดาน ITAP มาแลวไมนอยกวา 

1 ป 
3. ถามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
5. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

1.2 จัดโครงการฝกอบรมความเปนผูประกอบการและการจัดการงานวิจัยท่ีมีประสบการณ 

1.3 สรุปจัดทํารายงานขอเสนอแนะและดําเนินการเก่ียวกับงานโครงการ 

1.4 มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย 

1.5 ติดตามความกาวหนาผลงานวิจัยเก่ียวกับอุตสาหกรรมแลววิเคราะห สังเคราะห เพ่ือการนําไปใช

ประโยชนในภาคอุตสาหกรรม 

1.6 ประสานงานโครงการและสํารวจความตองการของสถานประกอบการ 

1.7 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

6. ดานการวางแผน 
2.3 มีการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
2.4 มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ เก่ียวกับการวิจัย 

7. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
8. ดานการบริการ 

4.3 ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในภาคอุตสาหกรรมได 
4.4 ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเก่ียวกับดานการวิจัย 
4.5 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน จัดทําสถิติ ปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับดานงานวิจัยเพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
.............................................. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา      รหัสตําแหนง 602040 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา  6013216 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา  
2. ถามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

1.2 ติดตอประสานงานคณะกรรมการฯ เขารวมประชุมเพ่ือจัดทําประกาศ มทร.ธัญบุรี เก่ียวกับงาน

ดานการวิจัย 

1.3 กํากับ ดูแล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (DRMS) ของมหาวิทยาลัย 

1.4 จัดทํารายงาน บทสรุปผูบริหาร เก่ียวกับขอมูลงานดานการวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายสําหรับผูบริหาร 

1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําผลงานวิจัยดีเดนเชิง

ประจักษ และหาทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.6 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

2. ดานการวางแผน 
1. มีการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และสามารถคิดวิเคราะห 

สังเคราะห แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

2. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ เก่ียวกับการวิจัย 
3. ดานการประสานงาน 

     3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

     3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาการจัดทําขอมูลในระบบ DRMS 
4.2 ใหขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ 
4.3 สนับสนุนและใหความรวมมือในการประสานกับหนวยงานภายในและภายนอกเก่ียวกับดาน

งานวิจัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
.............................................. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา      รหัสตําแหนง 602041 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา  6013217 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา  
2. ถามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

1.2 จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทําสถิติ และจัดทํารายงาน สรุปการวิจัยเพ่ือกําหนดเปนแนวทาง

เชิงนโยบายดานการวิจัย 

1.4 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ผลงานวิจัย เพ่ือนําไปเปนขอมูลเชิงลึกในการนําไปพิจารณาตอยอด 
1.5 ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับการดําเนินงานวิจัย 

1.6 กํากับ ดูแล เรงรัด กําหนดแนวทางใหขอเสนอแนะและพิจารณาระบบติดตามประเมินผลการ

ทํางานวิจัย เพ่ือพัฒนางานดานการวิจัย 

1.7 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 2. ดานการวางแผน 
2.1 มีการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และสามารถคิดวิเคราะห     
     สังเคราะห แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 
2.2 มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ เก่ียวกับการวิจัย 

          3. ดานการประสานงาน 
     3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
     3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          4. ดานการบริการ 

4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาทางดานการบริการงานวิจัย 
4.2 สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการดําเนินโครงการวิจัย 
4.3 กําหนดแนวทางการพัฒนาจัดทําขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยและใชประกอบการพิจารณา

กําหนดนโยบาย แผนงานดานการวิจัย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา      รหัสตําแหนง 602042 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา   จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา  5613209 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทุกสาขา  
2. ถามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
- สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี สามรถสืบคนขอมูล Databases ตางประเทศเก่ียวกับงาน

วารสารและบทความไดเปนอยางดี 
- จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการพัฒนางานวิจัย 
- วางแผนการดําเนินงานฝกอบรมเพ่ือพัฒนานักวิจัย 
- รวบรวม สํารวจ ศึกษาขอมูลเพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
- วิเคราะห สรุปผล ประเมินผลการดําเนินโครงการเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา แกไขปญหาอุปสรรค

ใหบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- มีความรูความสามารถในดานการทําวิจัยเปนอยางดี 

2. ดานการวางแผน 
- วางแผนการทํางานตามหนาทีท่ีรับผิดชอบ 
- วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน 

3. ดานการประสานงาน 
- ประสานงานทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีกําหนด 
- ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. ดานการบริการ 

- ใหคําปรึกษา และรายละเอียดเก่ียวกับการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภท
ลิขสิทธิ์ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองและเรียบรอย 

- จัดเก็บขอมูล และรายละเอียดในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง       เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง 602043 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (กองกลาง) จํานวน   1   อัตรา 
อัตราเงินเดือน   19,500.-  บาท    อัตราเลขท่ี  6001208 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1.  วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา 

2. มีประสบการณทํางานดานสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 2  ป  
 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 
1. งานจัดทําแผนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
2. งานเตรียมการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย กอนการประชุม ระหวางประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการ

ประชุม 
3. งานขออนุมัติยืมเงินทดรองจายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการเบิกคาตอบแทนนายกสภา

มหาวิทยาลัย 
4. จดบันทึกรายงานการประชุม และถอดเทปการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
5. จดบันทึกและถอดเทปสรุปผลการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 
6. จัดทํารายงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 
7. งานธุรการ และงานสารบรรณ งานขอมูลของเว็บไซตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
 

.................................................................................................................. 

 
ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา     รหัสตําแหนง 602044 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง   22,750      เลขท่ีอัตรา  6015214 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาโททางการศึกษา  บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร หรือสังคมศาสตร 
2. ตองมีประสบการณทางดานหลักสูตร งานวิชาการ หรือดานการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานดานหลักสูตร ดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการการพัฒนางาน ดานหลักสูตร

ดานวิชาการศึกษาและท่ีเก่ียวของ 
(2) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการการพัฒนางาน ดานวิชาการ

ศึกษาและท่ีเก่ียวของ 
(3) ศึกษาวิเคราะหวิจัยเบื้องตน เพ่ือประกอบการจัดทําขอเสนอนโยบายแผน มาตรฐาน การศึกษา 

หลักสูตรแบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) จัดทําแผนงาน/โครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับงานฐานขอมูลดานการศึกษาและท่ีเก่ียวของ รวมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยเพ่ือเปน

หลักฐานอางอิงและใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
(6) สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
(7) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา

งานดานการศึกษา 
(8) ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา

เก่ียวกับการศึกษา เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจและใหแนวทางการศึกษา 
(9) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการ การประชุมตาง ๆ ตามภารกิจท่ีเก่ียวของ 

1. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

2. ดานการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
.                                                   . 

ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง 602045 
หนวยงานท่ีบรรจุ สํานักสหกิจศึกษา   จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    เลขท่ีอัตรา  6028204  
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาตรีทุกสาขา 
2. มีประสบการณการทํางานอยางนอย 3 ป (ตองมีประสบการณการทํางานดานสหกิจศึกษา หรือ 
    การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา อยางนอยกวา 1 ป) 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 งานสารบรรณ รับ/สงเอกสาร รางหนังสือโตตอบหนวยงานภายในและภายนอก จัดพิมพ
เอกสารนําเสนอผูบริหารลงนาม ลงทะเบียนหนังสือรับ หนังสือสงออกในสมุดทะเบียนรับ/สมุดทะเบียนสง 
และระบบ e-office พรอมทําสําเนาหนังสือเพ่ือจัดเก็บเขาแฟม  

1.2 งานบุคลากร ดูแลบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ใบลาปวย/ใบลาพักผอน ประเมิน   ข้ัน
เงินเดือน ของขาราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย-ลูกจางชั่วคราว  
  1.3 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธงานสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เพ่ือเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ 
และจัดทําจดหมายขาวการศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอก 

1.4 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 2. ดานการวางแผน 

รวมวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 
ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็น และขอเสนอแนะเบื้องตน แก

นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย สถานประกอบการ และแกบุคคลท่ัวไป หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
สรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานดานสหกิจศึกษา ใหบรรลุผลตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2560 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง 602046 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักบัณฑิตศึกษา      จํานวน 1  อัตรา 

อัตราคาจาง    22,750.-  บาท      เลขท่ีอัตรา  6029207 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ  ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาศาสตรประยุกต 

(การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ภาษาอังกฤษศึกษา การแปล (วิชาเอกการแปล 

สายภาษาอังกฤษ-ไทย) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานเขียนและเรียบเรียงบทคัดยอ และงานเอกสารวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ 

1.2 ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา การตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษฉบับเผยแพรผลงานวิจัย บทความวิจัยนําเสนอ

วารสารทางวิชาการและการประชุมวิชาการฉบับภาษาอังกฤษ การจัดทําวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ 

1.3 ปฏิบัติงานสงเสริมคุณภาพดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ ฉบับขอสําเร็จการศึกษา การจัดทําคูมือดุษฎีนิพนธและวิทยานิพนธฉบับภาษาอังกฤษ 

1.4 ปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับชื่อหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร 

การประสานงานการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 

1.5 ปฏิบัติงานสนับสนุนการวิจัยและประเมินผลรวมท้ังตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับแหลงงานวิจัยและงาน

วิชาการท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

1.6 ปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของกับการจัดทําและตรวจสอบแบบคํารอง

ภาษาอังกฤษ และใหบริการนักศึกษาและอาจารยชาวตางประเทศ 

1.7 ปฏิบัติงานฐานขอมูลท่ีเ ก่ียวของกับเว็บไซตของสํานักบัณฑิตศึกษาท่ีเปนภาษาอังกฤษ การ

ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล การจัดทําคูมือนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 

1.8 ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวของกับรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีจัดทําเปนฉบับ

ภาษาอังกฤษ 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบพรอมวางแผนการทํางานของหนวยงานเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ในการใหบริการตรวจสอบ  

บทคัดยอใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.2 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรของหนวยงานได 

3.3 ประสานงาน นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย และตางประเทศ 


