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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหน่ง  622001 
หน่วยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จํานวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    5203202 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสํานักงานไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยต้องแนบหนังสือรับรองการทํางาน 
หรือสัญญาจ้าง 
  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์เก่ียวกับหลักสูตร แผนการเรียน การเทียบความรู้ 
2. จัดทําแผนการจัดทําหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสกอ. 
3. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตร

แต่ละสาขาวิชา 
5. จัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. 
6. ดําเนินการจัดทําการเปิดและปิดหลักสูตร 
7. จัดทําเอกสารการประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

      8. ติดตาม/ ตรวจสอบ/ รายงานผลการดําเนินการ มคอ.3-6 ในระบบโปรแกรม 
9. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร 
10. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ัวไป เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานรับสมัครนักศึกษา  

งานทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทําแบบเปิด แผนการเรียนดําเนินการด้านคําร้องของนักศึกษา 
จัดทําตารางเรียน  ตารางสอนจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

11. งานอ่ืน ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ในงานหลักสูตร และงานบัณฑิตศึกษา รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา บุคคล ท้ังในคณะและนอกคณะ ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทําให้งานสําเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ผลตามท่ีกําหนดไว้   
รวมท้ังอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ   
4. ด้านการบริการ   

(1) ให้คําแนะนําด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ท่ีเป็นประโยชน์   

(2) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสํานักบัณฑิตศึกษามทร.ธัญบุรี 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) รหัสตําแหน่ง   622002 
หน่วยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    จํานวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    5704212 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 มีความรู้งานด้านอาหารและการจัดเลี้ยงอาหารต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร
ต่างๆ เช่น เบเกอรี่ อาหารงานเลี้ยงต่างๆ และสามารถจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบต่างๆ ได้ 

2. ด้านการวางแผน 
จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 
สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก และสามารถทํางานเป็นทีมได้ 

4. ด้านการบริการ 
 รักในงานบริการและการจัดเลี้ยง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหน่ง  622003 
หน่วยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จํานวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500  บาท   เลขท่ีบรรจุ 5605210 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการศึกษาในด้านเทคโนโลยีการผลิตมัลติมีเดีย ด้านฐานข้อมูล บริการดูแล
รักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท้ังระบบ MacOS และ Windows และส่งเสริมการศึกษา บริการการจัดประชุม
อบรมและสัมมนาเก่ียวกับการศึกษา และหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผล

สัมฤทธิ์ 
3. ด้านการประสานงาน 

ประสานงานด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา บุคลากรท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 

4. ด้านการบริการ 
ให้คําแนะนําด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา บุคคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้

ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
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 รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ศูนย์วิจัยสี)  รหัสตําแหน่ง  622004 
หน่วยงานท่ีบรรจุ คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500  บาท    เลขท่ีบรรจุ 5605214 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
      2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีได้รับการรับรองโดยมีคะแนนการทดสอบ ดังนี้ 

ผลภาษาอังกฤษ TOFEL ไม่น้อยกว่า 434 หรือ 
ผลภาษาอังกฤษ  TOEIC ไม่น้อยกว่า 403 หรือ  
ผลภาษาอังกฤษ  IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือ 
ผลภาษาอังกฤษ  RT-TEP ไม่น้อยกว่า 4 หรือ 
มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเทียบเท่า (ถ้ามี)  

3. มีประสบการณ์การทํางาน ณ ต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญ่ีปุ่น จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์วัดสี และวัสดุท่ีใช้ในการวิจัยภายในศูนย์วิจัยสี 
(2) ดูแลและอํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศในการทําการวิจัย 
(3) จัดเตรียมเอกสารของสํานักงานและเอกสารทางด้านงานโครงการและงานวิจัยท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับลักษณะงานของศูนย์วิจัยสี 
3. ด้านการประสานงาน 

ประสานงานด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์สีกับหน่วยงานภายในและประสานงานกับนักวิจัยหรือบุคคลจาก
ต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ ท้ังทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และทางโทรศัพท์ 

4. ด้านการบริการ 
อํานวยความสะดวกให้กับนักวิจัยในด้านต่าง ๆ รวมถึงให้คําแนะนําหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ศูนย์วิจัยสีให้กับผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจ 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) รหัสตําแหน่ง  622005 
หน่วยงานท่ีบรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์     จํานวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    5708229 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  วุฒิปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ประจําห้องปฏิบัติการท่ีกําหนด 
1.2  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับห้องปฏิบัติการท่ีกําหนด 
1.3  แนะนําแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นในการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ประจําห้องปฏิบัติการ 

2.  ด้านการวางแผน 
 2.1 จัดทําบัญชี และประวัติการใช้งานการซ่อมแซม เครื่องมือสําหรับห้องปฏิบัติการท่ีกําหนด 
  2.2 จัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งาน บํารุงรักษา 

3.  ด้านการประสานงาน 
3.1  จัดทํา ติดต่อ ประสานงาน งานซ่อมครุภัณฑ์ 
3.2  จัดทํารายละเอียด ติดต่อประสานงาน จัดหาจัดเตรียมวัสดุฝึก 
3.3  ปฏิบัติงานในโครงการและกิจกรรมท่ีภาควิชากําหนด 

4.  ด้านบริการ 
4.1  ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ 
4.2 ปฏิบัติงานในส่วนของการให้บริการหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมของภาควิชาฯ 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
…………………………………………………… 

 
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  รหัสตําแหน่ง  622006   
หน่วยงานท่ีบรรจุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์     จํานวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    6109213 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
          2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ต้องแนบหนังสือรับรอง   
             จากหน่วยงานต้นสังกัด) 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการ การขอกําหนดตําแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน การออกคําสั่งหรือประกาศเก่ียวกับงาน
บริหารงานบุคคล การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์อัตรากําลังบุคลากร การจัดสอบคัดเลือกบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 1.2 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ และสรุปรายงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานบุคคล และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ี 
 1.3 เตรียมการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม จัดทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้
การดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 1.4 ให้คําปรึกษา แนะนํา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

2.  ด้านการวางแผน 
 2.1 วางแผนการทํางานด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานในหน้าท่ี 
  2.2 วิเคราะห์แผนงาน ติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีหน่วยงานกําหนดไว้ 

3.  ด้านการประสานงาน 
           3.1 ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง และหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของหน่วยงาน 
          3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
------------------------------ 

ตําแหน่ง   สถาปนิก   รหัสตําแหน่ง   622007  
หน่วยงานท่ีบรรจุ กองอาคารสถานท่ี  จํานวน   1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  20,540.- บาท   อัตราเลขท่ี   6016221  
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
 1. วุฒิปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม 

2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีสถาปนิก 
3. เป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. มีประสบการณทํางานเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1)  ศึกษารายละเอียด เช่นลักษณะพ้ืนท่ีท่ีก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้งาน กฎหมาย
เก่ียวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม เพ่ือคํานวณร่างแบบ ออกแบบ 
เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเก่ียวกับก่อสร้างอาคาร หรือการตกแต่งต่อเติมอาคารสถานท่ี 
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทํารูปแบบจําลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง ออกแบบแก้ไขดัดแปลงอาคารและสิ่งก่อสร้างท่ีชํารุด 
งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมท้ังไทยและสากล เพ่ือให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ประหยัด และสอดคล้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
 (2) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบ เขียน
แบบ แก้ไข แบบอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารเพ่ือให้
ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยและสากล 
 (3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับ
รองลงมา และแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ีเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
2. ด้านการบริการ 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
--------------------------------- 

 
ตําแหน่ง           นักวิชาการเงินและบัญชี   รหัสตําแหน่ง  622008 
หน่วยงานท่ีบรรจุ กองคลัง     จํานวน  1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง           19,500    บาท    อัตราเลขท่ี   6017225 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี  

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
       1.1 ดําเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและมิติต่างๆของเอกสารก่อนการบันทึกบัญชี  
              1.2 ดําเนินการบันทึกบัญชี รับ – จ่ายปรับปรุงบัญชี ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ   
                    แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบ ERP  
     1.3 ดําเนินการจัดทํารายงานทะเบียนคุมการรับ - จ่าย  การตรวจสอบดุลบัญชี 
     1.4 ดําเนินการจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทํารายงานต่างๆ ด้านบัญชี 
  2. ด้านการวางแผน 

     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายตามกฎระเบียบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. ด้านการประสานงาน 
- ประสานงานติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ  

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําบัญชีตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
4. ด้านการบริการ 

- ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านการเงินการคลังและงานบัญชี
ให้กับหน่วยงาน ต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
-------------------------- 

 

ตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี     รหัสตําแหน่ง  622009 
หน่วยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง     จํานวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง       19,500.-  บาท        อัตราเลขท่ี    6117226 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง 
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
 1.2 ดําเนินการรับเงินผ่านระบบ Bill Payment  ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
 1.3 ดําเนินการโอนจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  และผ่านระบบ ERP 
 1.4 ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
 2. ด้านการวางแผน 
  2.1 วางแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2.2 วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในงาน 
  2.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนท่ีวางไว้  
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
  3.2 ประสานงานเพ่ือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน 
 4. ด้านการบริการ 
  4.1  มีความพร้อมและความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความเต็มใจและด้วยอัธยาศัยท่ีดี 
  4.2  ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามลําดับ ก่อน-หลัง 
ตามลําดับ ก่อน-หลัง 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
-------------------------- 

 
ตําแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี      รหัสตําแหน่ง    622010 
หน่วยงานท่ีบรรจุ      กองคลัง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง       19,500.-  บาท         อัตราเลขท่ี    6117227 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

       1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน งบบุคลากร งบรายจ่ายอ่ืน  
                    และงบเงินอุดหนุน  

    1.2 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรผ่านระบบเงินเดือน (Vision Net) และระบบ ERP  
     1.3 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายอ่ืนและงบเงินอุดหนุน ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ   
                    แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบ ERP  

2. ด้านการวางแผน 
     - วางแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิด 
       ผลสัมฤทธิ์ 
3. ด้านการประสานงาน 

     - ประสานงาน ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
4. ด้านการบริการ 
    - ให้คําปรึกษา แนะนํา ให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านการเงินการคลัง กับหน่วยงาน 
      ต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
.............................................................. 

ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหน่ง   622011 
หน่วยงานท่ีบรรจุ  กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน   1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท    อัตราเลขท่ี 6020221 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1. ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  
2. ได้รับการข้ึนทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ด้านการพยาบาล จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและ

อนามัยของนักศึกษา และบุคลากร ให้บริการปฐมพยาบาลและบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

1.2  งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังการจัด
กิจกรรม เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

1.3  งานจัดหาเพ่ือการบริการรักษาพยาบาล ให้คําแนะนําจัดซ้ือ จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพ่ือการ
ให้บริการรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดจ้างแพทย์ท่ีมาทําการรักษา ภายในห้องพยาบาล 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของฝ่ายสุขภาพและอนามัย ให้ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

1.5  ให้คําปรึกษาการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสุขภาพและ
อนามัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายสุขภาพ
และอนามัย 

1.6  วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการ 
1.7  วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
1.8  ปฏิบัติงานด้านการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
1.9  ประสานการดําเนินงานกับกลุ่มและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมาย 
1.10 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการทํางานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
.............................................................. 

ตําแหน่ง   นิติกร     รหัสตําแหน่ง   622012 
หน่วยงานท่ีบรรจุ  กองกฎหมาย    จํานวน   1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท    อัตราเลขท่ี 5619218 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1.  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
2.  มีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. งานเก่ียวกับการยกร่าง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2. งานด้านการดําเนินงานทางวินัย 
 3. งานด้านการมอบอํานาจ ตรวจร่างสัญญา 
 4. งานจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 5. งานบริการวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
 6. งานให้คําปรึกษา และวินิจฉัยคดีความกฎหมาย 
 7. งานจัดทําหนังสือมอบอํานาจให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไปทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
 8. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 9. งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2561 
……………………………………………….. 

ตําแหน่ง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหน่ง  622013 
หน่วยงานท่ีบรรจุ   สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี   5927209 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 1.  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องรวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
   2.  มีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  (แนบหนังสือรับรอง
ประสบการณ์จากต้นสังกัด) 
 3.  สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ 

4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft word, 
Excel และ Power Point เป็นต้น หากมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop WordPress   
หรือมีความสามารถเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําหรับจัดเก็บฐานข้อมูลหรือสามารถออกแบบ Infographic ได้ 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

5. หากมีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดศึกษา จะพิจารณา 
เป็นพิเศษ  
 

     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เพ่ือจัดทํารายงานสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2. พัฒนาระบบหรือเขียนโปรแกรมในการจัดทําฐานข้อมูล  
3. ประสานงานในการนําข้อมูลมาจัดทําเป็นสารสนเทศด้านการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
4.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพจากภายนอก เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผน

ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์
ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

8. ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยประสานงานก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน (นับต้ังแต่การกําหนดวันตรวจ
ประเมินการจัดทีมผู้ตรวจประเมิน การเชิญผู้ตรวจประเมิน การขออนุญาตต้นสังกัดผู้ตรวจประเมิน 
การอํานวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมิน รวบรวมผลการตรวจประเมิน และรวบรวมรูปเล่ม
รายงานผลการตรวจประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน) 
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9.  จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ 
     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ 
     สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)     
10. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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รายละเอียดตําแหน่งท่ีรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2562 
……………………………………………….. 

ตําแหน่ง    นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหน่ง 622014 
หน่วยงานท่ีบรรจุ   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จํานวน 1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    19,500.-  บาท     อัตราเลขท่ี  5703232 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 วุฒิปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

1) ดูแลและจัดเตรียม อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์แผนไทย 
2) ประสานงานและร่วมดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศิษย์เก่า 
3) ประสานงานและร่วมดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดําเนินงาน

บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
1) จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุน

ภารกิจของหน่วยงาน 
2) ให้คําแนะนําด้านต่างๆ แก่นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ

ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
 
 


