รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
..............................................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
19,500 บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
อัตราเลขที่

652001
1 อัตรา
6003236

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสํานักงาน ไมนอยกวา 1 ป (ตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติงาน
1. งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และงานทะเบียนที่มีฐานขอมูลอยูที่คณะฯ (ทะเบียนเกา)
2. ตรวจสอบวุฒิการศึกษานักศึกษาที่มีฐานขอมูลที่คณะ ทําวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง
3. งานรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาระดับปริญญาตรี จัดทําแผนรับ 5 ป และแผนรับนักศึกษา คุณสมบัติของ
ผูสมัคร 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 เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ทําใหงานสําเร็จลุลวงสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
4. ดานการบริการ
1. ใหคําแนะนําดานตาง ๆ ใหกับนักศึกษาและอาจารย เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบ ขอมูลความรู
ตาง ๆ ที่เปนประโยชน
2. ใหบริการขอมูลขาวสาร จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสํานักบัณฑิตศึกษา มทร. ธัญบุรี

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
.............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะศิลปศาสตร
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652002
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6410216

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1. รับ สงหนังสือราชการและเอกสารทั้งในรูปแบบของกระดาษและในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-office) ไปยังหนวยงานตาง ๆ
2. ราง พิมพหนังสือราชการและเกสารตาง ๆ เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ
3. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ ที่ดําเนินการเรียบรอยแลวโดยแยกประเภทของงานเพื่อความสะดวกในการคนหา
4. ตรวจสอบ วิเคราะห และกลั่นกรองขอมูลหนังสือราชการกอนนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
5. สืบคนขอมูลตาง ๆ ทาง Internet ตามที่ผูบริหารสั่งการ
6. รวบรวม จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ เพื่อใชในการประชุม
7. จัดทําตารางนัดหมายการปฏิบัติงาน การประชุมสัมมนาและภาระงานอื่น ๆ ในแตละวันของผูบริหาร
8. ดําเนินการจัดประชุมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย การออกหนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติเบิกคาใชจายใน
การประชุม เบี้ยประชุม การบันทึกและจดรายงานการประชุม ตลอดจนการสรุปรายงานการประชุม
9. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในและภายนอกหนวยงาน
10. บริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการตาง ๆ ทั้งบุคคลภายในและภายนอกหนวยงาน
11. การจัดทําแผน และคําของบประมาณประจําป
12. สามารถใช Program Microsoft Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Power Point
ไดอยางดี
13. ดูแลการประชาสัมพันธ ผานสื่อยุคใหมและสังคมออนไลนแลผลิตสื่อประชาสัมพันธโปรแกรม ที่ใช เชน
Program Adobe Photoshop, Program Page Maker เปนตน
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
.............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักจัดการทรัพยสิน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652003
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6426205

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานสํานักงาน โดยปฏิบัติงานการควบคุมการดําเนินงานดานสารบรรณ การเงิน
บัญชี และพัสดุของหนวยงาน งานแผนและงบประมาณ การรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานประจําป งานบุคลากรการ
ประสานงานภายในและภายนอกหนวยงาน ควบคุมการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของฝายตาง ๆ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการปฏิบัติราชการ แผนและการของบประมาณประจําป แผนการพัฒนาบุคลากร
3. ดานการประสานงาน
ประสานงานดานตาง ๆ ภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. ดานการบริการ
ใหคําแนะนําดานตาง ๆ ใหผูรับบริการทราบขอมูลที่ถูกตอง

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
สํานักจัดการทรัพยสิน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652004
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6426206

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 2 ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ประสานงานกับผูประกอบการดําเนินธุรกิจในมหาวิทยาลัย และทุกฝายที่เกี่ยวของ
2. ใหคําแนะนํา ชี้แนะ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
3. การจัดทําสัญญา ศึกษา วิเคราะหรายละเอียดของสัญญา
4. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ จัดทํารายงานประจําป
5. มีความรูระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการรางหนังสือราชการเปนอยางดี
6. ดําเนินการจัดประชุมตาง
ตามที่ไดรับมอบหมายการออกหนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติเบิกคาใชจาย
ในการประชุม เบี้ยประชุม การบันทึกและจดรายงานการประชุม ตลอดจนการสรุปรายงานการประชุม
7. มีความรูคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office โปรแกรม SPSS, การใช Internet
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

นักวิชาการพัสดุ
กองคลัง
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652005
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6417229

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
1.2 ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางและบริหารสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(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
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานงานพัสดุ รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตัน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานงานพัสดุ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

นักวิชาการเงินและบัญชี
กองคลัง
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652006
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6417230

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติและเอกสารการเบิกจายเงิน งบลงทุน งบดําเนินงาน
และงบกลาง
1.2 ดําเนินการเบิกจายเงินงบลงทุน งบดําเนินงาน และงบกลาง ผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และระบบ ERP
2. ดานการวางแผน
- วางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและเกิด
ผลสัมฤทธิ์
3. ดานการประสานงาน
- ประสานงาน ติดตาม และเรงรัดการเบิกจายเงิน กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ดานการบริการ
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลและขอเท็จจริงดานการเงินการคลัง กับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ความรูความสามารถทั่วไป
1. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมดานโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
3. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
4. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
5. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน การควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
วิธีการแกปญหา และพัฒนางาน
6. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
รหัสตําแหนง 652007
หนวยงานที่บรรจุ
กองคลัง
จํานวน 1 อัตรา
อัตราจาง
19,500 บาท
เลขที่อัตรา 6017225
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชี การตรวจสอบคาใชจายและมิติตาง ๆ ในการเบิกจายกับระบบ ERP และระบบ
GFMIS กอนการบันทึกรายการบัญชีรับ – จาย การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน และรายงาน
ตาง ๆที่เกี่ยวของงานบัญชี
การจัดทําเบียนคุมงานงบประมาณ ทะเบียนคุมเจาหนี้ ใบสําคัญคางจายและงานบัญชีที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะหการใชจายเงินในการบันทึกบัญชี ประเมินผลคาใชจายเงิน
3. ดานการประสานงาน
ประสานงานกับทุกฝายของกองคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตรวจสอบงานบัญชี งาน
งบประมาณ
4. ดานการบริการ
ใหคําปรึกษาดานงบประมาณ งานบัญชี แกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในงานดานการเงิน บัญชีและงบประมาณ อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรู ความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีเพื่อจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
3. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง เชน
Microsoft Excel , word, PowerPoint
4. มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหเอกสารบัญชีและทะเบียนเพื่อบันทึกบัญชีไดถูกตอง
5. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบัญชีระบบ 3 มิติ (ERP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) การตรวจสอบคาใชจายและมิติตาง ๆ ในการบันทึกรายการบัญชี การตรวจสอบดุล
บัญชี การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน และรายงานตาง ๆที่เกี่ยวของงานบัญชี
6. มีความรูความสามารถในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและระเบียบ กฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
7. มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา และแกไขปญหา ใหคําปรึกษาและสรุปผลรายงานตอผูบังคับบัญชาได
8. มีความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
9. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเงิน เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศ
ไทย
10. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

บุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652008
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6419222

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาทางดานบริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณการทํางานในสถาบันอุดมศึกษาอยางนอย 1 ป (ตองแนบหนังสือรับรองการทํางาน)
3. มีทักษะการพิมพสัมผัสไดจะพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดําเนินการในงานกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคลากรสายวิชาการ ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
1.2 ดําเนินการงานประชุมคณะกรรมการ
1.3 ประสานทาบทามผูทรงคุณวุฒิ และจัดสงผลงานเพื่อพิจารณาประเมิน
1.4 ทําสรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการ
1.5 เบิก-จาย คาตอบแทน และคาใชจายอื่น ๆ ในการประชุม
1.6 จัดทําคําสั่ง/ขอมูล และงานเอกสาร
1.7 ใหคําปรึกษา/แนะนําแกผูมาติดตอ
1.8 ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
1.9 บันทึกขอมูลระบบตําแหนงทางวิชาการ และระบบทําเนียบผูดํารงตําแหนงทางวิชาการแหงชาติ
1.10 ดําเนินการเสนอเรื่องกรณีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อ ที่ ก.พ.อ.กําหนด รวมถึงกรณีที่ตอง
เสนอ ก.พ.อ.ใหความเห็นชอบ
2. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานรวมกับงานภายในองคกร
3. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กองอาคารสถานที่
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652009
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6416223

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร ศิ ล ปศาสตร (สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร ) หรื อ
ศึกษาศาสตร (สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
2. มีประสบการณการปฏิบัติงานในสํานักงานสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา 1 ป (ตองแนบหนังสือรับรองการ
ทํางาน)
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไปในฝาย เชน งานธุรการ ราง
โตตอบหนังสือราชการ งานพัสดุ งบประมาณ ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ งานจัดระบบงานในฝาย การจัดดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ตามแผนงานของฝายใหสําเร็จลุลวงสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน
1.2 ติดตอประสานงานกับหนวยงานต าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ อให การ
ดําเนินงานของฝายสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย
1.3 ศึ กษา รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานต า ง ๆ ติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของฝายที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานใหสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ดานการวางแผน
2.1 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งที ม งานหรื อ หน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ ให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง แก บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
4.2 จั ด เก็ บ ข อ มู ล เบื้ อ งต น และให บ ริ ก ารข อ มู ล ทางวิ ช าการ โดยใช เ ทคโนโลยี ด า นสารสนเทศ
อย า งเหมาะสมเกี่ ย วกั บ งานในหน า ที่ เพื่ อ ให บุ ค ลากร ทั้ ง ภายในและภายนอกหน ว ยงาน ตลอดจนผู รั บ บริ ก าร
ไดทราบขอมูลและความรูที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานสามารถนําไปใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

รายละเอียดตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราจาง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กองประชาสัมพันธ
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652010
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6421212

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริกาหารทรัพยากรบุคคล
การจัดระบบงาน งานบริหารแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน สรุปรายงานการบริหารงบประมาณ งานพิมพและแจกจาย
เอกสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงานที่รับผิดชอบ
2. ศึ กษา รวบรวมข อมู ล สรุ ป รายงานเพื่ อสนับ สนุน การบริห ารสํ านั ก งานด านตา ง ๆ เชน งานบริ ห าร
แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ
3. ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิดความรวมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตัน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อใหบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตาง ๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
...............................................
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน
19,500 บาท

รหัสตําแหนง 652011
จํานวน 1 อัตรา
เลขที่อัตรา 6322205

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาตรวจสอบภายใน สาขาเศรษฐศาสตร สาขาระบบสารสนเทศ
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) และกําหนด
จํานวนผูตรวจสอบที่ตองการใหในการตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
1.4 จัดทํากระดาษทําการ เพื่อใชในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และเอกสาร หลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบมีความถูกตอง ชัดเจนและเชื่อถือได
1.5 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบแลว
1.6 สรุปผลและรวบรวมขอมูล หลักฐานตาง ๆ จากกระดาษทําการที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบนําเสนอ
รายงานตอหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ทั้งในระหวางปฏิบัติงานตรวจสอบและเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบแลว
1.7 การติดตามและประเมินผลการรายงานที่เสนอแนะหนวยรับตรวจ วาไดปฏิบัติหรือยังมิไดมีการปฏิบัติ
เพื่อเสนอใหผูบริหารสั่งการอีกครั้ง โดยเฉพาะกรณีที่เปนเรื่องเรงดวนที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
1.8 วิเคราะหและจัดทํางบประมาณของหนวยตรวจสอบภายใน
1.9 ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานอื่นที่
ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
1.10 งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
ประสานการทํางานรวมกันระหวางบุคคลหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
4. ดานการบริการ
4.1 บริการใหความเชื่อมั่น (Assurance service) โดยตรวจสอบงานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ
4.2 บริการใหคําปรึกษา (Consulting service) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแกหนวยรับตรวจ

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่เปดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2565
--------------------------------------ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

นักวิชาการศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22,750.- บาท

รหัสตําแหนง
จํานวน
เลขที่อัตรา

652012
1 อัตรา
5414212

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิปริญญาโททุกสาขา
2. มี ป ระสบการณ ก ารเป น ผู จั ด การด า นการบริ ห ารงานภายในองค ก ร และการบริ ห ารโครงการ
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 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
1.2 เชื่อมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจเพื่อใหเกิดการตอยอดเชิงพาณิชย
1.3 ใหบริการถายทอดความรูและนวัตกรรม ประเมินผลการดําเนินงานภายในศูนย
1.4 ออกแบบหลักสูตรและพัฒนาโครงการฝกอบรม จัดทํางบประมาณและบริหารโครงการฝกอบรม กําหนด
มาตรฐานนโยบาย และระเบียบการดําเนินงานของโครงการฝกอบรม ควบคุมโครงการฝกอบรมใหดําเนิน
ตามนโยบายของสํานักฯ ประเมินผลโครงการฝกอบรมและรายงานตอผูบริหารขององคการ
1.5 งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.6 พั ฒ นาทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศให กั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรและศิ ษ ย เ ก 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 และประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุง
แผนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกป
3.3 ดําเนินการตามแผนธุรกิจและประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกป

3. ดานการประสานงาน
3.1 ติดตอประสานงานกับบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม ทั้งจากภายในและภายนอก
3.2 ประสานงานระหวางผูเขาใชบริการ นักศึกษา ศิษยเกา ผูประกอบการ อาจารย นักวิจัย ผูเขาอบรม
วิทยากร รวมถึงหนวยงานภายนอกตาง ๆ
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูงานศูนยนวัตกรรมและความรู ใหบริการทาง
วิชาการ รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลงานศูนยนวัตกรรมและความรู ใหบริการทางวิชาการ เพื่อให
บุคลากทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา บุคลากรและศิษยเกา ตลอดจนผูรับบริการไดรับขอมูลและความรูตาง
ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

