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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  612001 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท             อัตราเลขท่ี   5602210 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. วุฒิปริญญาตรี  วศ.บ หรือ ค.อ.บ. หรือ อส.บ. หรือ ทล.บ สาขาอุตสาหการ การผลิต หรือสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือสาขาท่ีเก่ียวของ เชนวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมโพลิเมอร วิศวกรรมข้ึนรูปโลหะ 

2. หากมีวุฒิ ปวช. ปวส. จะพิจารณาเปนพิเศษ  
 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ   

1) ปฏิบัติหนาเตรียมอุปกรณในหองปฏิบัติการ เพ่ือใชในการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การดูแลรักษา อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับหองปฏิบัติการ ชวยงานการสอนของอาจารย งานวิจัยของนักวิจัย ในสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาเทคโนโลยีการผลิต   

2) ควบคุมดูแลการใชหองปฏิบัติการของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2. ดานการวางแผน 
1) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแลและซอมบํารุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ ใหอยูใน 

สภาพพรอมใชงาน พรอมเสนอการจัดหา 
2) เขียนผังการปฏิบัติงานในหนาท่ี เปนลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการได 
3) ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3.  ดานการประสานงาน 
ติดตอประสานงานภายในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ดานการใชงานหองปฏิบัติการหรือหองเรียนรวม 

ประสานงานกับนักศึกษาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชหองปฏิบัติการท้ังในและนอกเวลาเรียน หรือปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4.  ดานการบริการ 
1) ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการการใชเครื่องมือ เชนการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลพ้ืนฐาน 

เครื่องกลึง เครื่องเจาะ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ฯลฯ 
2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสําหรับการทํางานวิจัย หรือโครงการ 

พิเศษของนักศึกษาในสาขา 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  612002 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท             อัตราเลขท่ี   5603217 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 วุฒิปริญญาตรี สาขาทางดานวิทยาศาสตรการประมง หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับทางดานประมง  
 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ  สาขาประมง 
    1) ปฏิบัติและชวยสนับสนนุการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ และนอกหองปฏิบัติการ (ภาคสนาม) 

ของสาขาประมง พรอมท้ังศึกษาและเรียนรูการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี และคุณสมบัติของสารแตละชนิดใน
หองปฏิบัติการเฉพาะสาขาใหชํานาญ 

    2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสาขาประมง 
              3)  กํากับดูแลการใชอุปกรณ เครื่องมือ ในหองปฏิบัติการเฉพาะสาขาประมง ของนักศึกษาใหเปนไป 
ตามระบบ   
              4) ควบคุมดูแลการใชหองปฏิบัติการของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบอยางมีประสิทธิภาพ  

 

2. ดานการวางแผน 
    1) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแลและซอมบํารุงครุภัณฑ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ ใหอยูใน 

สภาพพรอมใชงาน พรอมเสนอการจัดหา 
    2) เขียนผังการปฏิบัติงานในหนาท่ี เปนลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการได 
    3) ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

3. ดานการประสานงาน 
      ติดตอประสานงานกับนักวิชาการ พัสดุ ในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 

 

4. ดานการบริการ 
    1) ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการการใชเครื่องมือ อุปกรณ 
    2) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือสําหรับการทํางานวิจัย หรือโครงการ 

พิเศษของนักศึกษาในสาขาประมง 
    3) สามารถทํางานดานโครงการ และงานสารบรรณเพ่ือดําเนินการในสาขาประมงได 

สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเปนกรณีไป 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  612003 
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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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2561 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     รหัสตําแหนง  612004 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    อัตราเลขท่ี   6003236 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.  มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงาน ไมนอยกวา 2 ป โดยตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน 

หรือสัญญาจาง 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป เชน บันทึกขอมูลการจัดตารางเรียน ตารางสอน ในแตละ

ภาคการศึกษา ตารางสอบกลางภาคการศึกษา  ปลายภาคการศึกษา  และงานทะเบียนนักศึกษาอ่ืน ๆ ลงในระบบ 
โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานรวบรวมขอมูล/สถิติ นักศึกษา 
 2.  รางโตตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 3.  งานรับสมัครนักศึกษา 
 4.  งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย   
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
………………………………………………….. 

 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   รหัสตําแหนง  612005 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    อัตราเลขท่ี 5605206 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา (บธ.บ.) 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไปในฝายพัฒนานักศึกษา เชน งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานพิมพและจายเอกสาร งานประกันคุณภาพ  งานบริการนักศึกษา งาน
ศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ ของฝายพัฒนานักศึกษา 
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุมบันทึก
เรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ เพ่ือใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดดําเนินโครงการตางๆ ตามแผนงานของฝายพัฒนานักศึกษา 
(5) ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ในงานสารบรรณและฐานขอมูลนักศึกษา รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบ

การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ดานการประสานงาน 
ใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกคณะ 

รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ 
4. ดานการบริการ 

ใหคําแนะนําดานตางๆ ใหกับนักศึกษาภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ
ทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
………………………………………………….. 

 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง 612006 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    เลขท่ีบรรจุ 5705217 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา (บธ.บ.) 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

งานธุรการฝายบริหารและวางแผน 
1. การรับ-สงหนังสือ  
2. รางโตตอบหนังสือราชการ  
3. แจงเวียนขอมูลขาวสารและปดประกาศ รวมถึงใหบริการจัดเก็บและคนหาเอกสารของฝายฯ  
4. รวมท้ังติดตอประสานงานท้ังภายในและ ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 
 

งานพัสดุ  
1. รางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง  
2. การศึกษาคนควารายละเอียดตางๆ ของวัสดุและครุภัณฑ เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ  
3. ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ  
 

งานการเงิน  
รวบรวมเอกสารการหักภาษี ณ ท่ี จายใหผูขายหรือผูรับจางงานวิจัย รวมถึงรวบรวมและจัดทําบันทึกขอมูล 

 
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ในงานธุรการฝายฝายบริหารและวางแผน งานพัสดุ และงานการเงิน  

รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ดานการประสานงาน 
ใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกคณะ 

รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ 
4. ดานการบริการ 

ใหคําแนะนําดานตางๆ ใหกับบุคคลากรภายในหนวยงานและนอกหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ
ทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง 612007 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร    จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี   5704212 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ปริญญาตรี 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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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง 612008 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร     จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี   5708229 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาคอมพิวเตอร 

 
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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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
------------------------------ 

ตําแหนง   ชางเขียนแบบ   รหัสตําแหนง  612009  

หนวยงานท่ีบรรจุ กองอาคารสถานท่ี  จํานวน 1 อัตรา 

อัตราคาจาง  14,950.- บาท   อัตราเลขท่ี  6016221  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขากอสราง  โยธา   เทคนิคสถาปตยกรรม 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
 (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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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
-------------------------- 

 

ตําแหนง         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป     รหัสตําแหนง  612010 
หนวยงานท่ีบรรจุ     กองอาคารสถานท่ี           จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง              19,500    บาท    อัตราเลขท่ี   5516207 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  ทุกสาขา 
2. ตองมีประสบการณและความรูเก่ียวกับเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน  

การบริหางบประมาณ  การเงินและพัสดุ  มาไมนอย 2  ป 
                3.  ถามีประสบการณในการดูแลเว็บไซด จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 
              (1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารงานบัว งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวม
ขอมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญาเปนตน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
             (2) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ เชน งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี งาน
สัญญาตาง ๆ เปนตน 
             (3) ปฏิบัติงานแผน  วิเคราะหแผนงาน ติดตาม ประเมินผล  รายงานผลการดําเนินงาน และผลการใช
จายงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนาของกองอาคารสถานท่ี         
             (4)  ปฏิบัติงานดานการดูแลเว็บไซดของกองอาคารสถานท่ี  
              (5)  เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุมและ
รายงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ 
              (6) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา
และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานใน หนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. ดานการวางแผน 
              วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ วิเคราะหแผนงาน ติดตาม ประเมินผล  รายงานผลการดําเนินงานและ
รวมวางแผนการทํางานของกองหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

        (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
                  (2)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
                 (1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานการบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
                 (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตนและใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให
บุคลากรท้ังภายใน และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรู ตาง ๆ ท่ี
เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของงานบัว และใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
-------------------------- 

 
ตําแหนง  บุคลากร    รหัสตําแหนง  612011 
หนวยงานท่ีบรรจุ     กองบริหารงานบุคคล   จํานวน 1 อัตรา   
อัตราคาจาง  19,500.-  บาท    อัตราเลขท่ี  6119221 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
 1. ปริญญาตรี  ทุกสาขา  

2. มีประสบการณทํางานมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 กรณีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- สามารถใชภาษาอังกฤษ ท้ังการพูด การเขียน และแปลไดอยางด ี 
- สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน Microsoft word, 

Excel, Power Point, Photoshop 

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 1.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
ปฏิบัติงานวิจัย ในตางประเทศ  

2. ดําเนินการใหบุคลากรเขาโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย  
3. ดําเนินการใหบุคลากรไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  
4. ดําเนินการจัดทําสัญญา  
5. รางโตตอบหนังสือท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

 6. ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงานเพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 7. ปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ควบคุม รายงานผลการศึกษาของบุคลากรไปศึกษาตอตางประเทศ 
 8. เตรียมวาระการประชุม ประสานสถานท่ีประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม 
 9. ประสานงาน และใหคําปรึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปศึกษาตอและไป
ราชการ ณ ตางประเทศ  และตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
-------------------------- 

 

ตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญชี      รหัสตําแหนง    612012 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท         อัตราเลขท่ี    6117226 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน  
 2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 1 ป 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
   1.1    ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานการรับ-จายเงินใหครบถวน ถูกตอง และ
สอดคลองตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
 1.2 ดูแลการรับ-จายเงิน ใหถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
 1.3 ดําเนินการโอนจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)  และผานระบบ ERP 
 1.4 ควบคุมการรับ-จาย เงิน ใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา 
 2. ดานการวางแผน 
  2.1 วางแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2.2 วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล เพ่ือใชในการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในงาน 
  2.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนระบบ และสอดคลองกับแผนท่ีวางไว  
 3. ดานการประสานงาน 
  3.1 ประสานงานกับบุคคล/หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
  3.2 ประสานงานเพ่ือใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน และเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน 
 4. ดานการบริการ 
  4.1  มีความพรอมและความกระตือรือรนในการใหบริการดวยความเต็มใจและดวยอัธยาศัยท่ีดี 
  4.2  ใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันตามลําดับ กอน-หลัง 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
-------------------------- 

 
ตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญชี      รหัสตําแหนง    612013 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท         อัตราเลขท่ี    6117227 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน 
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 
    ผลสัมฤทธิ ์
3. ดานการประสานงาน 

     ประสานงาน ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายเงิน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
4. ดานการบริการ 
    ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานการเงินการคลัง กับหนวยงาน 
    ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
--------------------------------- 

 

ตําแหนง           เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง  612014 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองนโยบายและแผน   จํานวน  1 อัตรา 
อัตราคาจาง           19,500    บาท    อัตราเลขท่ี   5718211 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา (บธ.บ) 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. งานดานสารบรรณ 

1.1 รับสงหนังสือจากหนวยงานภายใน-ภายนอก 
1.2 ตรวจสอบเอกสาร/ลงทะเบียนรับ-สง/จัดทําสําเนา หนังสือภายใน และภายนอก 
1.3 รับ-สง คัดแยกจดหมายลงทะเบียน ,EMS,พัสดุ,ไปรษณียบัตร 
1.4 ตรวจสอบ/คัดแยก/ทําลาย เอกสารประจําป 
1.5 ดําเนินการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 

2. ดานพัสดุ 
2.1 ตรวจสอบครุภัณฑคงเหลือ และจัดทําบัญชีรายละเอียดคงเหลือประจําป 
2.2 รายงานผลครุภัณฑประจําป 
2.3 จัดทําบันทึกคําใหการสอบหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชํารุด 
2.4 ประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุจากสวนกลางเขาตรวจพัสดุคงเหลือ 

3. ดานบุคลากร  
3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกองนโยบายและแผน ใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพสอดคลองกับ 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3.2 ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรกองนโยบายและแผน 
3.3 จัดทํารายงานสถิติการลาตางๆ ของบุคลากรภายในหนวยงานเสนอผูบังคับบัญชา และสรุปเวลา 

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณตอ กบค. 
3.4 ดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัคร การสอบ การตอสัญญาจาง การลาออก การจางลูกจางชั่วคราว 
3.5 การแตงตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับการรับสมัคร การสอบ การตอสัญญาจาง การประเมิน 
3.6 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป 

4. ดานการบริการ 
4.1 แจงเวียนบุคลากรเปนรายบุคคล/กลุม/ฝายและจัดทําหนังสือเพ่ือแจงหนวยงานภายนอก 
4.2 ดําเนินการจัดเก็บเงินเพ่ือการกุศล การทําประกันอุบัติเหตุ ตอบรับการเขารวมประชุมสัมมนา  

อบรม  จัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4.3 จัดหาน้ําดื่มใหบุคลากร กนผ. 
4.4 ดําเนินการจัดเก็บเงินคาสาธารณูปโภคบานพักขาราชการจัดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

          4.5 งานอ่ืน ๆท่ีไดรับมอบหมาย 
5. ดานการวางแผน 
          5.1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกองนโยบายและแผน 
          5.2 จัดทําคําของบประมาณรายจาย งบประมาณเงินรายไดประจําปของกองนโยบายและแผน 
          5.3 ติดตามการปฏิบัติงาน และผลการใชจายงบประมาณของกองนโยบายและแผน 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิเทศสัมพันธ    รหัสตําแหนง  612015 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองยุทธศาสตรตางประเทศ  จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500.-  บาท    อัตราเลขท่ี  5718222 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  

2. มีประสบการณการทํางานดานยุทธศาสตรตางประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ ไมนอยกวา 6 เดือน 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 

1.2 สามารถทํางานเอกสารโตตอบเปนภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

1.3 สามารถทํางานดานการแปลเอกสารไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ไดอยางถูกตอง 

1.4 จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานได 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการตางๆ เพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังสามารถทํางานเปนทีม

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานแกบุคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

4.1 มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา คิดบวก และมีความรับผิดชอบ 

4.2 ชวยงานบริการดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากองยุทธศาสตรตางประเทศ 

4.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
………………………………………………………….. 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง   612016 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    อัตราเลขท่ี 5620216 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป สาขาการเงิน สาขาการบัญชี 
2. มีประสบการณในการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาอยางนอย 2 ป 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

งานกองทุนสุขภาพนักศึกษา 
1. ศึกษารวบรวมขอมูลระเบียบ ประกาศ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะเปนประโยชนตอการ

จัดทําแผนการปฏิบัติงานกองทุนสุขภาพนักศึกษา 
2. ประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยการแพทยแผนไทย เพ่ือใหการปฏิบัติงานกองทุนฯ ดําเนินไปดวย

ความเรียบรอย 
3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามความจําเปนเม่ือมีปญหาในการดําเนินงาน 
4. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 
5. ควบคุมตรวจสอบหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการดานสุขภาพนักศึกษา ตามประกาศฯ แนบทาย

ระเบียบกองทุนสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2560 
6. รวบรวมเอกสาร จัดทําทะเบียนคุมหลักฐานการเบิก-จาย รวมท้ังสงเอกสารไปเบิกจายท่ีกองคลัง 

และติดตามการเบิกจายเงินใหนักศึกษาอาจารย และเจาหนาท่ี 
7. ประสานกับกองคลัง ในการตรวจสอบเอกสารการเบิก-จาย ใหเปนไปตามความถูกตอง และ

ชัดเจน 
8. ประเมินผลความพึงพอใจของผูมาใชบริการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
9. สรุปรายงานผลตอคณะกรรมการกองทุนสุขภาพของทุกเดือน 
งานควบคมุดูแลสุขอนามัยของผูประกอบการ สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีประกอบอาหาร 
1. รวบรวมขอมูลและบันทึกผลการตรวจสุขภาพของผูประกอบการ และผูชวยทุกคน 
2. ควบคุมและตักเตือนผูประกอบการและผูชวยในการแตงกายและการปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ 
3. ควบคุมและตรวจสอบสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะอยู

เสมอ 
4. จัดประชุมผูประกอบการทุกเดือนหรือเม่ือมีงานเรงดวนท่ีมหาวิทยาลัยขอความรวมมือ หรือพบ

ปญหาตางๆ ท่ีตองรวมกันปรับปรุงแกไข 
5. ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสอบสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีประกอบ

อาหารใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
6. ประเมินผลความพึงพอใจของผูมาใชบริการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน 
งานดูแลสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมโรงอาหาร 
1. ประสานงานกับโครงการภูมิทัศนในการจัดภูมิทัศนท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกบริเวณโรงอาหาร 
2. ประสานงานกับกองอาคารสถานท่ีในการปรับปรุงซอมแซมทุกระบบในโรงอาหาร เชน ระบบ

ระบายน้ําท้ิง บอบําบัดน้ําเสีย พ้ืนโรงอาหาร ฯลฯ 
3. ควบคุมดูแลระบบลางจานชามใชแลว ปองกันนกและสัตวตางๆ 
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4. ควบคุมดูแลการทําความสะอาดบริเวณโรงอาหารท้ังหมด 
5. ประเมินผลความพึงพอใจของผูมาใชบริการ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน 
งานสารเสพติด  โครงการอบรมผูนํานักศึกษาและกิจกรรมรณรงคตางๆ 
1. ติดตอคณะขอรายชื่อ  บุคลากร  และนักศึกษาแกนนําเขารวมการอบรมฯ 
2. ติดตอและทําหนังสือเชิญวิทยากร 
3. ประสานงานกับสถานท่ีจัดการอบรมฯ  และสถานท่ีพักระหวางการอบรมฯ 
4. ดําเนินงานการเชิญประธานในพิธีเปด-ปด  การอบรมฯ  ขออนุมัติขาราชการผูเขารวมการปฏิบัติ  

ขออนุมัติการเดินทาง  ยืมเงินรองจาย  จัดซ้ือวัสดุ ฯลฯ 
5. ดําเนินการอบรมตามตารางการอบรมฯ 
6. สรุปผลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนางานครั้งตอไป 
7. เสนอแผนงานใหองคการนักศึกษารวมกับแกนนํานักศึกษาท่ีผานการอบรมฯ  จัดทําโครงการ

กิจกรรมรณรงคและเสนอของบประมาณในการดําเนินการ 
8. นําเสนอรูปแบบตางๆ  ในการจัดกิจกรรม 
9. จัดนิทรรศการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
10. เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําแก  แกนนํานักศึกษาและผูสนใจโดยใหประสานงานดําเนินกิจกรรม

รณรงครวมกับหนวยงานภายนอก  เชน  สถานศึกษาใกลเคียง  ชุมชน  ศูนยการคา  ฯลฯ 
งานเผยแพรประชาสัมพันธปองกันและสงเสริมสุขภาพ 
1. ประชาสัมพันธเผยแพรใหความรูเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยโดยมีปาย โปสเตอร แผนพับ ฯลฯ 
2. จัดบริการแจกแผนพับประชาสัมพันธเรื่องโรคตางๆ  บริการแจกฟรี 
3. ประสานกับแพทยเพ่ือใหคําแนะนําและปรึกษาปญหาสุขภาพท้ังทางรางกายและสุขภาพจิตของ

นักศึกษา 
4. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก  เพ่ือจัดหาขอมูลสุขภาพท่ีเปนประโยชนตอ

นักศึกษา 
งานออกพ้ืนท่ีโครงการพิเศษ 
1. ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดปทุมธานี (ศอ.ปส.จ.ปทุมธานี) 
2. ศึกษาวิเคราะหเรื่องราวรองทุกข คํารองตางๆ เพ่ือเปนขอมูลในการดําเนินการ 
3. ประสานการดําเนินการกับหนวยงานภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวของ 
4. ดําเนินการออกตรวจ 
5. สรุปผล และติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาครั้งตอไป 
6. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
1. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
.............................................................. 

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง  612017 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ  กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    อัตราเลขท่ี 6020221 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร  
2. ไดรับการข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปแผนปจจุบัน สาขาการพยาบาล

และการผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือเปนผูประกอบวิชาชีพดานการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1  ดานการพยาบาล จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพและ

อนามัยของนักศึกษา และบุคลากร ใหบริการปฐมพยาบาลและบริการทางสุขภาพแกนักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

1.2  งานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือให
นักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังการจัด
กิจกรรม เพ่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

1.3  งานจัดหาเพ่ือการบริการรักษาพยาบาล ใหคําแนะนําจัดซ้ือ จัดหายาและเวชภัณฑ เพ่ือการ
ใหบริการรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดจางแพทยท่ีมาทําการรักษา ภายในหองพยาบาล 

1.4  สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ของฝายสุขภาพและอนามัย ใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

1.5  ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของฝายสุขภาพและ
อนามัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับเจาหนาท่ีของฝายสุขภาพ
และอนามัย 

1.6  วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพ่ือเปนฐานขอมูลในการใหบริการ 
1.7  วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายสุขภาพและอนามัย 
1.8  ปฏิบัติงานดานการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ 
1.9  ประสานการดําเนินงานกับกลุมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย 
1.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
3. ดานการประสานงาน 

1. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
.............................................................. 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง 612018 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน 1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    เลขท่ีอัตรา  5620218 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. วุฒิปริญญาตรีดานพลศึกษา หรือ วิทยาศาสตรการกีฬา 
2. หากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการจัดการแขงขันกีฬา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานบริหาร

สถานการณกีฬาในสถาบันอุดมศึกษา จะพิจารณาเปนพิเศษ 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห วางแผน การปฏิบัติงานดานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 
1.2 งานดานวิชาการและการฝกอบรมกีฬา 

- วางแผน สงเสริม และพัฒนาวิชาการกีฬาของมหาวิทยาลัย 
- จัดทําโครงการและงบประมาณงานสงเสริมพัฒนากีฬา 
- จัดทํากฎ ระเบียบกีฬาทุกชนิดท่ีใชในการจัดการแขงขัน 

1.3 งานดานการบริหารจัดการสถานการกีฬา 
- ใหบริการสนามกีฬาและบริหารจัดการการใชสนามกีฬาในรมและกลางแจง 
- จัดบริการอุปกรณกีฬาในการฝกซอมและแขงขันกีฬา 

1.4 งานดานการจัดการแขงขันกีฬาและสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬา 
-   สงเสริม สนับสนุนใหคําแนะนําในการจัดการแขงขันกีฬาภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
-   ประสานงานการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
-   ประสานงานการแขงขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.5 งานใหคําปรึกษาชมรมกีฬา และสถานท่ีในการฝกซอมของนักกีฬา 
-   กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษากับชมรมกีฬา 
-   สนับสนุนอุปกรณกีฬา และงบประมาณใหกับชมรมกีฬา 

1.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

ตําแหนง  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   รหัสตําแหนง   612019 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองพัฒนานักศึกษา     จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท     เลขท่ีอัตรา  5420206 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวของกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชน 
สาขาจิตวิทยา / สาขาการแนะแนว / สาขาแนะแนวและจิตวิทยาการใหคําปรึกษา / สาขาบริการปรึกษาและการ
แนะแนว / สาขาจิตวิทยาการปรึกษา / สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หรือปริญญาตรีศึกษาศาสตร
บัณฑิต ท่ีมีรายวิชาท่ีเก่ียวของกับจิตวิทยาและการแนะแนวในหลักสูตร  ไมต่ํากวา 5 หนวยกิต 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ  
   (1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชน บริการศึกษาและรวบรวมขอมูล บริการให

คําปรึกษาและทดสอบทางจิตวิทยา บริการสนเทศ บริการจัดหางานและเสริมประสบการณอาชีพ และบริการ
ติดตามและประเมินผล 

   (2) ศึกษา คนควา วิเคราะห และรวบรวมเอกสาร ดานกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา 
หลักสูตรการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยฯ เปดสอน และความรูดานจิตวิทยา ดานสังคม เทคโนโลย ีการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือจัดบริการ/กิจกรรม/โครงการใหกับนักศึกษา    

2. ดานการประสานงาน 
    - ประสานงานและสรางเครือขายกับสหวิชาชีพและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก ฝาย

วิชาการ ผูปกครอง นักศึกษา  
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง 612020 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักบัณฑิตศึกษา     จํานวน 1  อัตรา 

อัตราคาจาง    22,750.-  บาท     อัตราเลขท่ี  6129208 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 คุณวุฒิปริญญาโท ทางดานการศึกษาทุกสาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีการเรียนรูและสื่อสารมวลชน หรือ 

ปริญญาโททางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสบการณทํางานทางดานการศึกษา หรือ ปริญญาโททางคอมพิวเตอรท่ีมี

ประสบการณทํางานทางดานการศึกษา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

1.2 ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา 

1.3 สงเสริมคุณภาพวิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ 

1.4 วิเคราะห วางแผน ดําเนินการโครงการตาง ๆ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู 

1.5 วิเคราะห วางแผน ดําเนินการดานหลักสูตร สื่อและการเรียนการสอน การเผยแพรผลงานวิชาการ 

1.6 ควบคุม กํากับ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการประชุม 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนงานท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตามยุทธศาสตรของหนวยงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

3.1 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรของหนวยงานได 

3.2 ประสานงานรวมกับ นักศึกษา อาจารย บุคลากรท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  612021 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักบัณฑิตศึกษา      จํานวน 1  อัตรา 

อัตราคาจาง    22,750.-  บาท      อัตราเลขท่ี  6029207 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 คุณวุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาศาสตร

ประยุกต (การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ภาษาอังกฤษศึกษา การแปล (วิชาเอกการ

แปลสายภาษาอังกฤษ-ไทย) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หรือสาขาท่ีเก่ียวของทางดานภาษา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ

1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ปฏิบัติงานเขียนและเรียบเรียงบทคัดยอ งานเอกสารทางวิชาการ งานจัดการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 

1.2 ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา บทความเผยแพรผลงานวิจัยในการนําเสนอวารสารทางวิชาการ และการประชุมวิชาการ

ฉบับภาษาอังกฤษ 

1.3 ปฏิบัติงานสงเสริมคุณภาพดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบบทคัดยอ

ภาษาอังกฤษ ฉบับขอสําเร็จการศึกษา และการจัดทําวิทยานิพนธ 

1.4 ปฏิบัติงานดานหลักสูตร งานสนับสนุนการวิจัยและเมินผล งานฐานขอมูล งานประกันคุณภาพ

การศึกษา และเอกสารตาง ๆ 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบพรอมวางแผนการทํางานของหนวยงานเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ในการใหบริการตรวจสอบ  

บทคัดยอใหเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.2 สามารถทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรของหนวยงานได 

3.3 ประสานงาน นักศึกษา อาจารย บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย และตางประเทศ 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง 612022 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 1  อัตรา 

อัตราคาจาง    19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี  5627204 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1.  ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
   2.  มีประสบการณเก่ียวกับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ การบริหารโครงการ  
ในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 2 ป  (แนบหนังสือรับรองประสบการณจากตนสังกัด)  
 3.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน Microsoft word, 
Excel และ Power Point ไดเปนอยางดี  
          4.  สามารถพูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษได 
 

     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดําเนินการจัดประชุม สัมมนา และฝกอบรมถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหกับ

บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดทําโครงการ เสนองบประมาณคาใชจาย และเบิกจายคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ให

เปนไปตามแผนการดําเนินงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
3. ประสานงานกับกองนโยบายและแผนและกองคลัง ในกรณีท่ีมีการปรับแผนและงบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ ท่ีมีความจําเปนและเรงดวน    
4. ประสานงานการเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ นับตั้งแตการเชิญผูเขารวม

กิจกรรม/โครงการ การเชิญวิทยากร การเชิญประธานในพิธีเปด การจัดซ้ือวัสดุ การจัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่ม การขอใชสถานท่ี  การขอใชยานพาหนะรับ-สงวิทยากร การจัดทําคํากลาวรายงานและ
คํากลาวเปด และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินกิจกรรม/โครงการ     

5. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
เสนอตอกองนโยบายและแผน  

6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา รายไตรมาส เสนอตอ
อธิการบดี 

7. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

8.   ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยประสานงานกอน   
     ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน นับตั้งแตการกําหนดวันตรวจประเมิน การจัดทีมผูตรวจ  
     ประเมิน การเชิญผูตรวจประเมิน การขออนุญาตตนสังกัดผูตรวจประเมิน  การอํานวยความ 
     สะดวกใหกับผูตรวจประเมิน  รวบรวมผลการตรวจประเมิน และรวบรวมรูปเลมรายงานผลการ 
     ตรวจประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน   
9.  จัดเตรียมขอมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑและตัวบงชี้ของ 
     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ 
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)     
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง 612023 

หนวยงานท่ีบรรจุ   วิทยาลัยการแพทยแผนไทย  จํานวน 1  อัตรา 

อัตราคาจาง    19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี  5703231 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 วุฒิปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาสุขภาพความงาม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

1) ดูแลและจัดเตรียม อุปกรณ หองปฏิบัติการทางดานการแพทยแผนไทยและสุขภาพความงาม 

2) ประสานงานและรวมดําเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3) ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียน และเอกสารดานการศึกษา 

4) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา

งานดานการศึกษา 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงาน

บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

1) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงาน 

2) ใหคําแนะนําดานตางๆ แกนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการไดรับ

ทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
--------------------------------------- 

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา    รหัสตําแหนง  612024 

หนวยงานท่ีบรรจุ  วิทยาลัยการแพทยแผนไทย   จํานวน  1  อัตรา  

อัตราคาจาง    19,500.-  บาท      อัตราเลขท่ี  5703235 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 วุฒิปริญญาตรี สาขาสุขภาพความงามและสปา การแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

1) ดูแลและจัดเตรียม อุปกรณ หองปฏิบัติการทางดานการแพทยแผนไทยและสุขภาพความงาม 

2) ประสานและรวมดําเนินการงานบริการวิชาการ 

3) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริการสุขภาพและความงาม 

4) รวมดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียน และเอกสารดานการศึกษา 

5) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนา

งานดานการศึกษา 

  2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

    1) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจ

ของหนวยงาน 

    2) ใหคําแนะนําดานตางๆ แกนักศึกษา บุคคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการ 

ไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
--------------------------------------- 

 

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร     รหัสตําแหนง 612025 
หนวยงานท่ีบรรจุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500.-    บาท     อัตราเลข  5614203 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาท่ีมีโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี   สาขาคอมพิวเตอร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

2. มีประสบการณในการทํางานเก่ียวกับงานพัฒนาโปรมแกรม application ไมนอยวา 2 ป  
 

ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงานระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ ดูแลประสานงานและพัฒนาระบบฐานขอมูล

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน ระบบรับสมัครสอบตรง, ระบบรับสมัครโควตา, ระบบสมุดบันทึกกิจกรรม ฯลฯ  ติดตอ

ประสานงานขอมูลขาวสารออนไลน จัดทําและดูแลเว็บไซตระบบฐานขอมูล วิเคราะหและจัดทําเว็บฐานขอมูลตาม

ความตองการของมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบขอมูลใหเปนปจจุบัน สรุปสถิติและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

1.2 ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร งานบํารุงรักษาและบริการ 
ตรวจสอบภาพการใชงานและประเมินผลระบบเครือขาย ดูแลงานวิเคราะหระบบ พัฒนาระบบเครือขาย และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1.3 ปฏิบัติงานบริการและสนับสนุนดานเทคนิค บํารุงรักษาตามแผนท่ีไดกําหนดไวท้ังระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ใหบริการการใช Email Address การใช Intranet mail การใชเครือขายไรสายของบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหบริการซอมคอมพิวเตอรภายในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
และหองปฏิบัติการสําหรับใหบริการ และใหบริการ Software ลิขสิทธิ์  

2. การวางแผน 
 วางแผนในการดําเนินงานดานตางๆ เชน วางแผนในการจัดทําและพัฒนาระบบฐานมูลตางๆ การดูแล

บํารุงรักษาและการซอมคอมพิวเตอร การวางแผนควบคุมดูแลระบบเครือขาย การสํารองขอมูล           การดูแล
รักษาระบบขอมูลของมหาวิทยาลัย และวางแผนการดําเนินงาน ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
และสัมฤทธิ์ผล  

  

3. ดานการประสานงาน 
ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดความรวมมือ ทําใหงานสําเร็จลุลวงสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว   

4. ดานการบริการ 
ใหบริการฐานขอมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหบริการตรวจสอบและซอมคอมพิวเตอร 

ใหบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 

 


