-1รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
……………………………………………………
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
จํานวน
19,500 บาท
อัตราเลขที่

632001
1 อัตรา
5704212

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
มีความรูงานดานอาหารและการจัดเลี้ยงอาหารตาง ๆ และสามารถปฏิบัติงานดานการประกอบอาหาร
ตาง ๆ เชน เบเกอรี่ อาหารงานเลี้ยงตาง ๆ และสามารถจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบตาง ๆ ได
2. ดานการวางแผน
จัดลําดับขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
3. ดานการประสานงาน
สามารถติดตอสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก และสามารถทํางานเปนทีมได
4. ดานการบริการ
รักในงานบริการและการจัดเลี้ยง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี

-2รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
..............................................................
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
รหัสตําแหนง 632002
หนวยงานที่บรรจุ
กองพัฒนานักศึกษา
จํานวน
1 อัตรา
อัตราคาจาง
19,500 บาท
อัตราเลขที่
6020221
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ปริญญาตรี ดานการพยาบาล หรือ ทางดานสาธารณสุข
2. (ถามี)ประสบการณในการดูแลชวยเหลือผูปวย และการดําเนินกิจกรรมดานการบริการสุขภาพ
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. (ถ า มี ) ความรู ค วามสามารถในการใช ค อมพิ ว เตอร Microsoft office/ Internet /E-mail
เปนอยางดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฝายสุขภาพอนามัย
- ดานการพยาบาล จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพและ
อนามัยของนักศึกษา และบุคลากร ใหบริการปฐมพยาบาลและบริการทางสุขภาพแกนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
- งานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่จัดกิจกรรม เพื่อให
นักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการจัด
กิจกรรม เพื่อรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- งานจัดหาเพื่อการบริการรักษาพยาบาล ใหคําแนะนําจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ เพื่อการ
ใหบริการรักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดจางแพทยที่มาทําการรักษา ภายในหองพยาบาล
- สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของฝายสุขภาพและอนามัย ใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
2. ดานการวางแผน
- ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของฝายสุขภาพและ
อนามัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับเจาหนาที่ของฝายสุขภาพและอนามัย
- วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพื่อเปนฐานขอมูลในการใหบริการ
- วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายสุขภาพและอนามัย
3. ดานการประสานงาน
- ปฏิบัติงานดานการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
- ประสานการดําเนินงานกับกลุมและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย

-3รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่จะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
......................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
เลขที่อัตรา

632003
2 อัตรา
5220201, 6320222

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ใหบริการนักศึกษา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.2 สนับสนุนภารกิจของพัฒนานักศึกษา
1.3 ศึกษา คนควา วิเคราะห และรวบรวมเอกสาร ดานกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ความรูความสามารถที่ตองการ
2.1 มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2.2 มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
2.3 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําหรับสํานักงาน ไดแก Microsoft office
และpower point ได
2.4 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม

-4รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
………………………………………………..

ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

สถาปนิก
กองอาคารสถานที่
20,540.- บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

632004
1 อัตรา
5416204

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ปริญญาตรี ทางดานสถาปตยกรรมศาสตร หลักสูตร 5 ป
2. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป
3. สามารถเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร AUTOCAD ได
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยวาดรูปเหมือนออกแบบ เชน SketchUp,
3ds MAXเปนตน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษารายละเอียด เชน ลักษณะพื้นที่ที่กอสราง งบประมาณ จุดประสงคของการใชประโยชน
กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและกอสรางอาคาร และวิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพื่อคํานวณรางแบบ
ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติม
อาคารสถานที่และสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและ
สิ่งกอสรางที่ชํารุด งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมทั้งไทยและสากลเพื่อให
ถูกตองตามหลักวิชาการ ประหยัด และสอดคลองตามกฎหมายที่กําหนด
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ
เขียนแบบ แกไขแบบ อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสรางและตกแตงอาคารเพื่อให
ถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล
1.3 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญญาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง และบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-5รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่เปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
…………………………………………………………..

ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิเทศสัมพันธ
กองยุทธศาสตรตางประเทศ
22,750 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
เลขที่อัตรา

632005
1 อัตรา
5418207

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ปริญญาโทสาขาวิชาทางดานรัฐศาสตร อักษรศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ บริหารธุรกิจระหวางประเทศ
2. มีความรูดานกฎหมายจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
3. มีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานดานยุทธศาสตรตางประเทศจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงาน
1.1 ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่
1.2 สามารถทํางานเอกสารโตตอบเปนภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1.3 สามารถทํางานดานการแปลเอกสารไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ไดอยางถูกตอง
1.4 จัดลําดับขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานได
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งสามารถทํางานเปนทีม
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานแกบุคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-6รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
----------------------------------------ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิเทศสัมพันธ
กองยุทธศาสตรตางประเทศ
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 632006
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 5718220

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 650 คะแนน
3. มีประสบการณการทํางานดานงานยุทธศาสตรตางประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ
4. สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางไดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติงาน
1.5 ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่
1.6 สามารถทํางานเอกสารโตตอบเปนภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
1.7 สามารถทํางานดานการแปลเอกสารไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ไดอยางถูกตอง
1.8 จัดลําดับขั้นตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานได
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการตางๆ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งสามารถทํางานเปนทีม
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานแกบุคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา คิดบวก และมีความรับผิดชอบ
4.2 ชวยงานบริการดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนากองยุทธศาสตรตางประเทศ
4.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได
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…………………………………………………………..

ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กองกลาง
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
เลขที่อัตรา

632007
1 อัตรา
6301208

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
2. ตรวจสอบ วิเคราะห และกลั่นกรองขอมูล หนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ กอนนําเสนอผูบริหาร
เพื่อพิจารณา
3. รวบรวม จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ โดยการประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
เพื่อนําเสนอผูบริหารสําหรับใชในการประชุมหรือบรรยายตาง ๆ
4. จัดทําตารางนัดหมายการปฏิบัติงาน การประชุมสัมมนาและภาระงานอื่น ๆ ในแตละวันของผูบริหาร
5. ราง – พิมพ หนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ เพื่อใชในการติดตอระสานงานกับหนวยงานและ
องคกรอื่น ๆ
6. รับ-สง หนังสือราชการและเอกสารไปยังหนวยงานตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของกระดาษและในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office)
7. ดําเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการของผูบริหาร การยืมเงินทดรองจาย การซื้อบัตร
โดยสารการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนทํารายงานการเดินทางและสงใชเงินยืมทดรองจาย
8. ดําเนินการจัดประชุมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การออกหนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติเบิก
คาใชจายในการประชุม เบี้ยประชุม อาหารวางและเครื่องดื่ม การบันทึกและจดรายงานการประชุม
ตลอดจนการสรุปรายงานการประชุม
9. จัดเก็บและตัดแยกหนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ ที่ดําเนินการเรียบรอยแลวเขาแฟม โดยแยก
ประเภทของงานเพื่อความสะดวกในการคนหาหรือนํากลับมาใชใหม
10. ตรวจเช็ค E-mail ของผูบริหาร และสืบคนขอมูลตาง ๆ ทาง Interment ตามที่ผูบริหารสั่งการ
11. บริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการตาง ๆ ทั้งบุคคลภายในและภายนอก
12. ชวยงานดานพิธีการตาง ๆ จัดเตรียมงานบวงสรวงของมหาวิทยาลัย เชน วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
งานราชมงคลนอมเกลาฯ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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..............................................
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
รหัสตําแหนง 632008
หนวยงานที่บรรจุ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง
22,750 บาท
เลขที่อัตรา 6013216
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ทุกสาขา
2. ถามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
3. ถามีประสบการณหรือผานการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
1.2 ประสานงานคณะกรรมการราง SOPs และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อจัดประชุม
จัดทําคําสั่งที่เกี่ยวของ รวมถึงวางแผนการขอรับพิจารณาโครงรางการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย
1.3 กํากับ ดูแล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (DRMS) ของมหาวิทยาลัย
1.4 จั ด ทํ า รายงาน บทสรุ ป ผู บ ริ ห าร เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล งานด า นการวิ จั ย เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการกํ า หนด
นโยบายสําหรับผูบริหาร
1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และจัดทําขอมูลเพื่อกําหนดทิศทางงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
1.6 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
2. ดานการวางแผน
2.1 มีการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2.2 มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ เกี่ยวกับการวิจัย
2.3 จัดทําแผนและปฏิบัติการดําเนินงานเกี่ยวกับทุนภายใน และแหลงทุนหนวยบริหารและจัดการทุนวิจัย
ดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหนวยงานเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาการจัดทําขอมูลในระบบ DRMS
4.2 ใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ
4.3 สนับสนุนและใหความรวมมือในการประสานกับหนวยงานภายในและภายนอกเกีย่ วกับดานงานวิจัย
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----------------------------------------ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 632009
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 5708230

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร,อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติหนาที่ทางดานงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการทดสอบทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
2.เปนผูชวยสอนรายวิชาปฏิบตั ิดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3.จัดทําทะเบียนเครื่องมือ ครุภัณฑในหองปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร
4.ดูแลเครื่องมือ อุปกรณในหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.วางแผนการจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการทดสอบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6.บริการใหคําแนะนําสําหรับนักศึกษาและบุคคลอื่นนที่มาขอใชบริการเครื่องมือและอุปกรณในหอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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..............................................
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รหัสตําแหนง 632010
หนวยงานที่บรรจุ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจาง
19,500 บาท
เลขที่อัตรา 5214201
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ปริญญาตรีทกุ สาขา
2. มีประสบการณในการทํางานดานการบริหารงานทั่วไปไมนอยกวา 1 ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่งานบริหารงานทั่วไป ดังนี้
1.1 ปฏิบัติงานดานการจัด ทํ าแผนปฏิบั ติร าชการประจํ าป การจัดทําแผนยุ ทธศาสตรของสํ านั กวิ ทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่วางแผนการจัดทําโครงการการเขียนแผนปฏิบัติราชการ
สรุป รวบรวมและติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผน และจัดทํารายงาน ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
1.2 ปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากร จั ด ทํ า โครงสร า งและอั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรภายในสํ า นั ก ฯ ดํ า เนิ น งานการ
สรรหา บรรจุ แ ต ง ตั้ ง บุ ค ลากรภายในสํ า นั ก จั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ จั ด ทํ า สถิ ติ แ ละสรุ ป การลา
ดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร ดําเนินงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ดําเนินงาน
ดานสิทธิประโยชนของบุคลากร
1.3 ปฏิบัติงานประกันคุณภาพศึกษา จัดเก็บสถิติ รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานเพื่อจั ดทํา
รายงานการประเมินตเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
- วางแผนในการดํ า เนิ น งานดานตาง ๆ เชน วางแผนการดําเนิน งานการจัดทําแผน วางแผนการ
ปฏิ บั ติงานงานบุ คคลากร วางแผนการดําเนิน งานประกัน คุณภาพ เพื่อใหการดําเนิน งานบรรลุ
เปาหมายและสัมฤทธิ์ผล
3. ดานการประสานงาน
- ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดความรวมมือ ทําใหงานสําเร็จลุลวงสัมฤทธิ์ผลตามที่
กําหนดไว
4. ดานการบริการ
- ใหบริการติดตามประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ ในเรื่องตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ให บ ริ ก ารหน ว ยงานที่ ข อความอนุ เ คราะห ใ ช ส ถานที่ ห อ งประชุ ม ห อ งเรี ย น และ
หองปฏิบัติการตาง ๆ

