รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
..............................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

642001
1 อัตรา
6404224

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฝายวิจัยและพัฒนา
1. จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการจัด ทํ าโครงการ เกี่ยวกับโครงการลั กษณะบูร ณาการ
เตรียมพรอมยื่นขอรับทุนใหทันเวลา
2. สงเสริมการยื่นขอจด สิทธิบัตร บัญชีนวัตกรรม หรือบัญชีนวัตกรรมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
3. การนําผลงานวิจัย งานสรางสรรค และเทคโนโลยีพรอมใชถูกนําไปสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชย
ใหกับภาคการปลิต หรือบริการภาคธุรกิจ สรางรายไดเพิ่มขึ้น
4. สงเสริมการตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ดานการวางแผน
- ใหคําปรึกษาการปฏิ บัติ งานด านการวางแผนการจัดทํ าโครงการ/กิจกรรมของฝายวิ จัยและพัฒนา ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับเจาหนาที่ของฝายวิจัยและพัฒนา
- วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพื่อเปนฐานขอมูลในการใหบริการ
- วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
3. ดานการประสานงาน
- ปฏิบัติงานดานการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
- ประสานการดํ า เนิ น งานกั บ กลุ ม และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให ก าร
ปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
..............................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

642002
1 อัตรา
6003236

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทุกสาขา /เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2. มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงาน ไมนอยกวา 1 ป (ตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติงาน
1. งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และงานทะเบียนที่มีฐานขอมูลอยูที่คณะฯ (ทะเบียนเกา)
2. ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาที่มีฐานขอมูลที่คณะ ทําวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง
3. งานรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาระดับปริญญาตรี จัดทําแผนรับ 5 ป และแผนรับนักศึกษา คุณสมบัติ
ของผูสมัคร คําสั่ง สอบคัดเลือก เบิกคาสอบสัมภาษณ
4. งานลงทะเบียนนักศึกษา ตรวจรายวิชาเปดตามแผนการเรียน พิมพตารางสอน ตารางสอบ ชื่อผูสอน
ตามรายวิชา ติดตามการชําระเงินของนักศึกษา การเพิ่ม-ถอนรายวิขา
5. งานวัดผลการศึกษา การสอบกลางภาค/ปลายภาค ผลการศึกษา ยืนยันผลการศึกษา รายวิชาบน
เว็บไซต ทําคําสั่งวัดผลกลางภาค/ปลายภาค เขียนหนาซองขอสอบ รายชื่อใสซองขอสอบ บรรจุขอสอบใสซอง รับ-สงขอสอบ
6. ตรวจสอบรายวิชาครบหลักสูตรของนักศึกษาขอสําเร็จการศึกษา รวบรวมเอกสารการขอสําเร็จ
การศึกษา ตรวจรายชื่อแจงขอสําเร็จ รวบรวมสง สวท.
7. ขอมูลสถิติ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหแผนกประกันคุณภาพฯ
8. งานเบิกคาสอนตามภาระงานอาจารย ตรวจตารางสอนอาจารยที่สาขาจัดทํา คิดภาระงาน
โปรแกรมเบิกคาสอนตามกลุม ทุกวิชา เช็ควันลา วันหยุด สอนชดเชย เพื่อสรุปสงการเงิน
9. ราง-พิมพ หนังสือราชการภายใน ภายนอก ระบบ e-office ตามคํารองของนักศึกษาเรื่อง ลงทะเบียน
ลาพักการเรียน ลาออก เพิ่ม-ถอนรายวิชา ชําระเงินลาขา ผอนผัน ฯลฯ
10. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ในงานหลักสูตร และงานบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
ติดตอประสานงานกับนักศึกษา บุคคล ทั้งในคณะและนอกคณะ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหงานสําเร็จลุลวงสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
4. ดานการบริการ
1. ใหคําแนะนําดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและอาจารย เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ ขอมูลความรู
ตาง ๆ ที่เปนประโยชน
2. ใหบริการขอมูลขาวสาร จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสํานักบัณฑิตศึกษา มทร. ธัญบุรี

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
..............................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

642003
1 อัตรา
6405222

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการศึกษา หรือ เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษาในดานหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชนทําหนาที่ชวยควบคุมหองปฏิบัติการทางการศึกษา ดูแลโสตทัศนูปกรณใหอยูใน
สภาพที่พรอมใชงานและการบริการดูแลรักษาหองปฏิบัติการ และสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการกําลังคนสําหรับการปฏิบัติการทางการศึกษา ตลอดจนความตองการดาน
การใชหองปฏิบัติการทางการศึกษา รวมทั้งตรวจซอม ดูแลครุภณ
ั ฑการศึกษา และอุปกรณตาง ๆทางดานการเรียน
การสอน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ การบํารุง ดูแล รักษาอุปกรณ ครุภัณฑ และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์
3. ดานการประสานงาน
ประสานงานดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษา บุคลากรทั้งหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. ดานการบริการ
ใหคําแนะนําดาน ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา บุคคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับทราบขอมูลความรู ตาง ๆ ที่เปนประโยชน

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
.............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 642004
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6011209

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานฝายพัฒนานักศึกษา เชน งานธุรการฝาย งานประกันคุณภาพฝาย งานแผน
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ฝ า ย งานตรวจสอบการจั ด ทํ า โครงการของสโมสรนั ก ศึ ก ษา ประชาสั ม พั น ธ ฝ า ย
งานดู แ ลระบบและบั น ทึ ก สมุ ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา งานทุ น นั ก ศึ ก ษา การจั ด บั น ทึ ก การประชุ ม ของฝ า ย
งานจัดทําบัญชีพัสดุของฝาย และการจัดทําบันทึกขอความเอกสารการขอขอมูลของนักศึกษา เปนตน
(2) ควบคุม ดูแล แนะนําและใหคําปรึกษาแกสโมสนนักศึกษาของคณะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และแผนที่กําหนดไว
(3) ศึกษา คนควา วิเคราะห และรวบรวบเอกสาร ดานกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
นักศึกษา
2. ดานการวางแผน
(1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิดผล
สัมฤทธิ์
(2) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานดาน ตาง ๆ กับนักศึกษา บุคลากรทั้งหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความ
รวมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
..............................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

642005
1 อัตรา
6020221

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ปริญญาตรีดานสาธารณสุข หรือดานจิตเวช (ดานใหคําปรึกษา)
2. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร Microsoft office / Internet / E-mail
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานในฝายสุขภาพและอนามัย
จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพและอนามัยของนักศึกษา และ
บุ ค ลากร ให บ ริ ก ารปฐมพยาบาลและบริ ก ารทางสุ ข ภาพแก นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง
ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
- งานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับเจาหนาที่จัดกิจกรรม เพื่อใหนักศึกษาไดมี
ความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- งานจัดหาเพื่อการบริการรักษาพยาบาล
- สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของฝายสุขภาพและอนามัย ใหดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
- งานกองทุนสุขภาพนักศึกษา
- งานอบรมอาสาสมัครสาธารณะสุข มทร.ธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี)
- ปฏิบัติงานดานการตรวจสุขภาพนักศึกษา
2. ดานการวางแผน
- ให คําปรึ กษาการปฏิ บั ติงานด านการวางแผนการจั ดทํ าโครงการ/กิ จกรรมของฝ ายสุ ขภาพและอนามั ย
ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับเจาหนาที่ของฝายสุขภาพและอนามัย
- วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพื่อเปนฐานขอมูลในการใหบริการ
- วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายสุขภาพและอนามัย
3. ดานการประสานงาน
- ปฏิบัติงานดานการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
- ประสานการดํ า เนิ น งานกั บ กลุ ม และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให
การปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
………………………………………………..

ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

สถาปนิก
กองอาคารสถานที่
20,540.- บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

642006
1 อัตรา
5416204

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีดานสถาปตยกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ป
2. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป
3. สามารถเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร AUTOCAD ได
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยวาดรูปหรือออกแบบ เชน SketchUp, 3ds MAX เปนตน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษารายละเอียด เชน ลักษณะพื้นที่ที่กอสราง งบประมาณ จุดประสงคของการใชประโยชน กฎหมาย
เกี่ยวกับการออกแบบและกอสรางอาคาร และวิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพื่อคํานวณรางแบบ ออกแบบ
เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติมอาคารสถานที่
และสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและสิ่งกอสรางที่ชํารุด
งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมทั้งไทยและสากล เพื่อใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ ประหยัด และสอดคลองตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ เขียน
แบบ แกไขแบบ อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสรางและตกแตงอาคาร เพื่อให
ถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล
1.3 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่ องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
………………………………………………..

ตําแหนง
วิศวกร
รหัสตําแหนง 642007
หนวยงานที่บรรจุ
กองอาคารสถานที่
จํานวน
1 อัตรา
อัตราคาจาง
19,500.- บาท
อัตราเลขที่
6316222
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรมโครงสร า ง วิ ศ วกรรมชลประทาน วิ ศ วกรรมสุ ข าภิ บ าล
วิศวกรรมสํารวจ หรือครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
2. มีความรูและสามารถใชงานโปรแกรม AutoCAD Sketch up ได
3. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
หมายเหตุ กรณีไมมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ตองดําเนินการจัดหาใบอนุญาตดังกลาว
ใหไดภายใน 2 ป นับจากวันเริ่มสัญญาจาง มิฉะนั้นจะถือวาพนสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ชวยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนควา ทดสอบ
วิเคราะหและวิจัย วางโครงการกอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคารเรียน ถนน สะพาน
กําแพงคันดิน โครงสรางสําหรับรองรับ ถังน้ํามัน ถังเก็บของไหล วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธา และที่เกี่ยวกับ การ
ผังเมืองเพื่อวางโครงการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคม เปนตนน
1.2 ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
1.3 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบป ญหาและชี้แจงเรื่ องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหบุคลากร ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูที่เปนประโยชน สอดคลอง และ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
.............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักจัดการทรัพยสิน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 642008
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6426205

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานสํานักงาน โดยปฏิบัติงานการควบคุมการดําเนินงานดานสารบรรณ การเงิน
บัญชี และพัสดุของหนวยงาน งานแผนและงบประมาณ การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานประจําป งานบุคลากร
การประสานงานภายในและภายนอกหนวยงาน ควบคุมการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการปฏิบัติราชการ แผนและการของบประมาณประจําป แผนการพัฒนาบุคลากร
3. ดานการประสานงาน
ประสานงานดานตาง ๆ ภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนดไว
4. ดานการบริการ
ใหคําแนะนําดานตาง ๆ ใหผูรับบริการทราบขอมูลที่ถูกตอง

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักจัดการทรัพยสิน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 642009
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 5226201

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. รับสงหนังสือราชการและเอกสารทั้งในรูปแบบของกระดาษและในระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส
(e-office) ไปยังหนวยงานตาง ๆ
2. ราง พิมพหนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ
3. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ ที่ดําเนินการเรียบรอยแลวโดยแยกประเภทของงานเพื่อความสะดวกในการ
คนหา
4. ตรวจสอบ วิเคราะห และกลั่นกรองขอมูลหนังสือราชการกอนนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
5. สืบคนขอมูลตาง ๆ ทาง Internet ตามที่ผูบริหารสั่งการ
6. รวบรวม จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใชในการประชุม
7. จัดทําตารางนัดหมายการปฏิบัติงาน การประชุมสัมมนาและภาระงานอื่น ๆ ในแตละวันของผูบริหาร
8. ดําเนินการจัดประชุมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายการออกหนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติเบิก
คาใชจายในการประชุม เบี้ยประชุม การบันทึกและจดรายงานการประชุม ตลอดจนการสรุปรายงาน
การประชุม
9. ดําเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการ การยืมเงินทดรองจาย
10. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกหนวยงาน
11. บริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการตาง ๆ ทั้งบุคคลภายในและภายนอกหนวยงาน
12. การจัดทําแผน และคําของบประมาณประจําป
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

นักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 642010
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6417229

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณการทํางานดานพัสดุอยางนอย 1 ป (ตองมีหนังสือรับรองการทํางาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
1.2 ปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและบริ ห ารสั ญ ญาในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส(e-GP)
1.3 ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
1.4 ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)
1.5 จัดทํารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพยสินสําหรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
1.6 รวบรวมเอกสารและเบิกจายเงินสําหรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจาง
1.7 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ดชอบ รว มวางแผนการทํางานของหนว ยงานหรือโครงการเพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานงานพัสดุ รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตัน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานงานพัสดุ เพื่อใหบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ
มาตรการตาง ๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
.....................................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 642011
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6322205

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรี ทางดานบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 รวบรวม/สํารวจขอมูลตาง ๆ เบื้องตนและจัดเตรียมขอมูลเอกสารตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ
1.2 ศึกษา วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในจากขอมูล เอกสาร หลักฐาน ตาง ๆ การ
สัมภาษณ การสังเกตการณการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
1.3 วางแผนงานตรวจสอบดานการบริหารการเงินและบัญชี จัดตารางเวลา (Times Schedule) และ
กําหนดจํานวนผูตรวจสอบที่ตองการใหในการตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
1.4 จัดทํากระดาษทําการ เพื่อใชในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และเอกสาร หลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบมีความถูกตอง ชัดเจนและเชื่อถือได
1.5 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว
1.6 สรุปผลและรวบรวมขอมูล หลักฐานตาง ๆ จากกระดาษทําการที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
นําเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ทั้งในระหวางปฏิบัติงานตรวจสอบและเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบแลว
1.7 การติดตามและประเมินผลการรายงานที่เสนอแนะหนวยรับตรวจ วาไดปฏิบัติหรือยังมิไดมีการปฏิบัติ
เพื่อเสนอใหผูบริหารสั่งการอีกครั้ง โดยเฉพาะกรณีที่เปนเรื่องเรงดวนที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
1.8 วิเคราะหและจัดทํางบประมาณของหนวยตรวจสอบภายใน
1.9 ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
1.10 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
ประสานการทํางานรวมกันระหวางบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. ดานการบริการ
4.1 บริการใหความเชื่อมั่น (Assurance service) โดยตรวจสอบงานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ
4.2 บริการใหคําปรึกษา (Consulting service) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตน
รับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยรับตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่เปดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564
--------------------------------------ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22,750.- บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
เลขที่อัตรา

642012
1 อัตรา
5414212

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาโททุกสาขา
2. มีประสบการณการเปนผูจัดการดานการบริหารงานภายในองคกร และการบริหารโครงการ Project
Management อยางนอย 3 ป (ตองมีหนังสือรับรองการทํางาน)
3. มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC = 550 / IELTS = 5.0 / RT-TEP = 5.0
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปภายในศูนยนวัตกรรมและความรู
(RMUTT Innovation & Knowledge Center) อาคาร DD Mall ถนน กําแพงเพชร 2 แขวง จตุจักร
เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
1.2 เชื่อมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจเพื่อใหเกิดการตอยอดเชิงพาณิชย
1.3 ใหบริการถายทอดความรูและนวัตกรรม ประเมินผลการดําเนินงานภายในศูนย
1.4 ออกแบบหลักสูตรและพัฒนาโครงการฝกอบรม จัดทํางบประมาณและบริหารโครงการฝกอบรม
กําหนดมาตรฐานนโยบาย และระเบียบการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม ควบคุมโครงการ
ฝกอบรมใหดําเนินตามนโยบายของสํานักฯ ประเมินผลโครงการฝกอบรมและรายงานตอผูบริหาร
ขององคการ
1.5 งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.6 พั ฒ นาทั กษะด า นดิจิ ทัล และเทคโนโลยีส ารสนเทศใหกับ นักศึ ก ษา บุคลากรและศิษยเก า ตาม
มาตรฐานสากล เชน IC3, CompTIA, MOS และอื่น ๆ เปนตน
1.7 สงเสริมและพัฒนาศิษยเกา และผูประกอบการ SME
1.8 รวบรวมขอมูลและสถิติ รายงานผลการดําเนินงาน
1.9 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. การวางแผน
3.1 วางแผนบริหารจัดการงานศูนยนวัตกรรมและความรู รวมทั้งปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการ
ดําเนินงานที่ไมเหมาะสม
3.2 จัดทําแผนธุรกิจของศูนยนวัตกรรมและความรูเพื่อหารายได และประเมินผลการดําเนินการเพื่อ
ปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกป
3.3 ดําเนินการตามแผนธุรกิจและประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นทุกป

3. ดานการประสานงาน
3.1 ติดตอประสานงานกับบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอก
3.2 ประสานงานระหวางผูเขาใชบริการ นักศึกษา ศิษยเกา ผูประกอบการ อาจารย นักวิจัย ผูเขา
อบรม วิทยากร รวมถึงหนวยงานภายนอกตาง ๆ
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูงานศูนยนวัตกรรมและความรู ใหบริการ
ทางวิชาการ รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบข อมูล
ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลงานศูนยนวัตกรรมและความรู ใหบริการทางวิชาการ
เพื่อใหบุคลากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา บุคลากรและศิษยเกา ตลอดจนผูรับบริการไดรับขอมูล
และความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

