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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง  622001 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    5203202 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2. มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงานไมนอยกวา 2 ปโดยตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน 

หรือสัญญาจาง 
  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับหลักสูตร แผนการเรียน การเทียบความรู 
2. จัดทําแผนการจัดทําหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสกอ. 
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
4. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตร

แตละสาขาวิชา 
5. จัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. 
6. ดําเนินการจัดทําการเปดและปดหลักสูตร 
7. จัดทําเอกสารการประชุมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

      8. ติดตาม/ ตรวจสอบ/ รายงานผลการดําเนินการ มคอ.3-6 ในระบบโปรแกรม 
9. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตร 
10. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป เชน รางโตตอบหนังสือราชการ งานรับสมัครนักศึกษา  

งานทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทําแบบเปด แผนการเรียนดําเนินการดานคํารองของนักศึกษา 
จัดทําตารางเรียน  ตารางสอนจัดทําเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร 

11. งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
2. ดานการวางแผน  

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ในงานหลักสูตร และงานบัณฑิตศึกษา รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ดานการประสานงาน  

ติดตอประสานงานกับนักศึกษา บุคคล ท้ังในคณะและนอกคณะ ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหงานสําเร็จลุลวงสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว   
รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ   
4. ดานการบริการ   

(1) ใหคําแนะนําดานตางๆ ใหกับนักศึกษาและอาจารย เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบ ขอมูลความรูตางๆ  
ท่ีเปนประโยชน   

(2) ใหบริการขอมูลขาวสาร จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสํานักบัณฑิตศึกษามทร.ธัญบุรี 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง   622002 
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 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง  622003 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท   เลขท่ีบรรจุ 5605210 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  ทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สาขาทางดานคอมพิวเตอร สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการศึกษาในดานเทคโนโลยีการผลิตมัลติมีเดีย ดานฐานขอมูล บริการดูแล

รักษาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ท้ังระบบ MacOS และ Windows และสงเสริมการศึกษา บริการการจัดประชุม

อบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา และหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผล

สัมฤทธิ์ 

3. ดานการประสานงาน 
ประสานงานดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา บุคลากรท้ังหนวยงานภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิด

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
4. ดานการบริการ 

ใหคําแนะนําดานตางๆ ใหกับนักศึกษา บุคคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือให
ผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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 รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ศูนยวิจัยสี)  รหัสตําแหนง  622004 
หนวยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500  บาท    เลขท่ีบรรจุ 5605214 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
      2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรองโดยมีคะแนนการทดสอบ ดังนี้ 

ผลภาษาอังกฤษ TOFEL ไมนอยกวา 434 หรือ 
ผลภาษาอังกฤษ  TOEIC ไมนอยกวา 403 หรือ  
ผลภาษาอังกฤษ  IELTS ไมนอยกวา 4 หรือ 
ผลภาษาอังกฤษ  RT-TEP ไมนอยกวา 4 หรือ 
มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเทียบเทา (ถามี)  

3. มีประสบการณการทํางาน ณ ตางประเทศ อยางนอย 1 ป จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
4. สามารถพูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุน จะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
(1) ดูแลการเบิกจายอุปกรณวัดสี และวัสดุท่ีใชในการวิจัยภายในศูนยวิจัยสี 
(2) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศในการทําการวิจัย 
(3) จัดเตรียมเอกสารของสํานักงานและเอกสารทางดานงานโครงการและงานวิจัยท้ังในประเทศและ 

ตางประเทศ 
2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสอดคลองกับลักษณะงานของศูนยวิจัยสี 

3. ดานการประสานงาน 
ประสานงานดานตาง ๆ ภายในศูนยสีกับหนวยงานภายในและประสานงานกับนักวิจัยหรือบุคคลจาก

ตางประเทศดวยภาษาอังกฤษ ท้ังทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและทางโทรศัพท 
4. ดานการบริการ 

อํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัยในดานตาง ๆ รวมถึงใหคําแนะนําหรือใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ศูนยวิจัยสีใหกับผูเก่ียวของและผูสนใจ 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง  622005 
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 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหนง  622006   
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะศิลปกรรมศาสตร     จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    6109213 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 

          2. มีประสบการณการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา 1 ป (ตองแนบหนังสือรับรอง   

             จากหนวยงานตนสังกัด) 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

 1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ไดแกการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ การขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน การออกคําสั่งหรือประกาศเก่ียวกับงาน

บริหารงานบุคคล การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร การวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากร การจัดสอบคัดเลือกบุคลากร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 1.2 ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ และสรุปรายงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานบุคคล และงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของกับงานในหนาท่ี 

 1.3 เตรียมการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม จัดทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให

การดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 1.4 ใหคําปรึกษา แนะนํา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

 1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

2.  ดานการวางแผน 

 2.1 วางแผนการทํางานดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภาระงานในหนาท่ี 

  2.2 วิเคราะหแผนงาน ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีหนวยงานกําหนดไว 

3.  ดานการประสานงาน 

           3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางสวนงานท่ีเก่ียวของ และหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของหนวยงาน 

          3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ

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

ตําแหนง   สถาปนิก   รหัสตําแหนง   622007  

หนวยงานท่ีบรรจุ กองอาคารสถานท่ี  จํานวน   1 อัตรา 

อัตราคาจาง  20,540.- บาท   อัตราเลขท่ี   6016221  

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1. วุฒิปริญญาตรีดานสถาปตยกรรม 

2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ไมนอยกวาระดับภาคีสถาปนิก 

3. เปนสมาชิกของสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ 

4. มีประสบการณทํางานเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม ไมนอยกวา 2 ป 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
 (1)  ศึกษารายละเอียด เชนลักษณะพ้ืนท่ีท่ีกอสราง งบประมาณ จุดประสงคของการใชงาน กฎหมาย

เก่ียวกับการออกแบบและกอสรางอาคาร และวิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพ่ือคํานวณรางแบบ ออกแบบ 

เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเก่ียวกับกอสรางอาคาร หรือการตกแตงตอเติมอาคารสถานท่ี 

และสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปแบบจําลองอาคารและสิ่งกอสราง ออกแบบแกไขดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางท่ีชํารุด 

งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมท้ังไทยและสากล เพ่ือใหถูกตองตามหลัก

วิชาการ ประหยัด และสอดคลองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 (2) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบ เขียน

แบบ แกไข แบบอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสรางและตกแตงอาคารเพ่ือให

ถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยและสากล 

 (3) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

2. ดานการบริการ 

 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ

ตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

3. ดานการประสานงาน 

 (1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

 (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง และบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ

หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
--------------------------------- 

 

ตําแหนง           นักวิชาการเงินและบัญชี   รหัสตําแหนง  622010 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองคลัง     จํานวน  1 อัตรา 
อัตราคาจาง           19,500    บาท    อัตราเลขท่ี   6017225 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
       1.1 ดําเนินการตรวจสอบคาใชจายและมิติตางๆของเอกสารกอนการบันทึกบัญชี  
              1.2 ดําเนินการบันทึกบัญชี รับ – จายปรับปรุงบัญชี ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ   
                    แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ ERP  
     1.3 ดําเนินการจัดทํารายงานทะเบียนคุมการรับ - จาย  การตรวจสอบดุลบัญชี 
     1.4 ดําเนินการจัดทํางบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การจัดทํารายงานตางๆ ดานบัญชี 
  2. ดานการวางแผน 

     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและ
เปาหมายตามกฎระเบียบใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ดานการประสานงาน 
- ประสานงานติดตามและเรงรัดการเบิกจายเงินกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวมมือและ  

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําบัญชีตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. ดานการบริการ 

- ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานการเงินการคลังและงานบัญชี
ใหกับหนวยงาน ตางๆ  ท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
-------------------------- 

 

ตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญชี     รหัสตําแหนง  622008 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง     จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท        อัตราเลขท่ี    6117226 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
   1.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐานการรับ-จายเงินใหครบถวน ถูกตอง และสอดคลอง 
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
 1.2 ดําเนินการรับเงินผานระบบ Bill Payment  ใหถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
 1.3 ดําเนินการโอนจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)  และผานระบบ ERP 
 1.4 ควบคุมการรับ-จายเงิน 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 
ตามลําดับ กอน-หลัง 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
-------------------------- 

 
ตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญชี      รหัสตําแหนง    622009 
หนวยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500.-  บาท         อัตราเลขท่ี    6117227 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน 

 

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

ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง   622011 
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   นิติกร     รหัสตําแหนง   622012 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ  กองกฎหมาย    จํานวน   1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    อัตราเลขท่ี 5619218 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1.  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร  
2.  มีประสบการณเก่ียวกับงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย  จะพิจารณาเปนพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. งานเก่ียวกับการยกราง กฎ ระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2. งานดานการดําเนินงานทางวินัย 
 3. งานดานการมอบอํานาจ ตรวจรางสัญญา 
 4. งานจัดโครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายแกบุคลากร และผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
 5. งานบริการวิชาการใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน และหนวยงานราชการตาง ๆ 
 6. งานใหคําปรึกษา และวินิจฉัยคดีความกฎหมาย 
 7. งานจัดทําหนังสือมอบอํานาจใหกับหนวยงานของมหาวิทยาลัยไปทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
 8. งานศูนยขอมูลขาวสาร 
 9. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง  622013 

หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน   1  อัตรา 

อัตราคาจาง    19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี   5927209 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1.  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาท่ีเก่ียวของรวมกัน 
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
   2.  มีประสบการณเก่ียวกับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาไมนอยกวา 2 ป  (แนบหนังสือรับรอง
ประสบการณจากตนสังกัด) 
 3.  สามารถพูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษได 

4.  สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพ้ืนฐานตางๆ ไดเปนอยางดี เชน Microsoft word, 
Excel และ Power Point เปนตน หากมีความสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Photoshop WordPress   
หรือมีความสามารถเขียนคอมพิวเตอรโปรแกรมสําหรับจัดเก็บฐานขอมูลหรือสามารถออกแบบ Infographic ได 
จะพิจารณาเปนพิเศษ  

5. หากมีประสบการณเก่ียวกับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดศึกษา จะพิจารณา 
เปนพิเศษ  
 

     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดําเนินการจัดเก็บขอมูล สถิติ เพ่ือจัดทํารายงานสารสนเทศและเผยแพรขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2. พัฒนาระบบหรือเขียนโปรแกรมในการจัดทําฐานขอมูล  
3. ประสานงานในการนําขอมูลมาจัดทําเปนสารสนเทศดานการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. คนควาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพจากภายนอก เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหและวางแผน

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลของสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีไมซับซอน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต เพ่ือใหไดระบบงานประยุกต
ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงาน 

8. ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยประสานงานกอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน (นับตั้งแตการกําหนดวันตรวจ
ประเมินการจัดทีมผูตรวจประเมิน การเชิญผูตรวจประเมิน การขออนุญาตตนสังกัดผูตรวจประเมิน 
การอํานวยความสะดวกใหกับผูตรวจประเมิน รวบรวมผลการตรวจประเมิน และรวบรวมรูปเลม
รายงานผลการตรวจประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน) 
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9.  จัดเตรียมขอมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑและตัวบงชี้ของ 
     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ 
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)     
10. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง 622014 

หนวยงานท่ีบรรจุ   วิทยาลัยการแพทยแผนไทย  จํานวน 1  อัตรา 

อัตราคาจาง    19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี  5703232 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 วุฒิปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต หรือสาขาท่ีเก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

1) ดูแลและจัดเตรียม อุปกรณ หองปฏิบัติการทางดานการแพทยแผนไทย 

2) ประสานงานและรวมดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศิษยเกา 

3) ประสานงานและรวมดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

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 

 

 


