
 
                                                ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------- 

 
                ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเป็นพนักงาน-
มหาวิทยาลัย   โดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัคร      
    วุฒิปริญญาตร ี

1. ต าแหน่งสถาปนิก : งานอาคารสถานที่ จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่งวิศวกร : งานอาคารสถานที่ จ านวน 1 อัตรา 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
2.1  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  9 และ 10  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
 

    “ข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
          (1) มีสัญชาติไทย 
             (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจในกรณี

ที่มีเหตุผลและความจ าเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม 
(1) หรือ (2) ได ้

   ข้อ 10 นอกจากมีคุณสมบัติตามข้อ 9 แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547  และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้ 

           (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
              (2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

                        (3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
                        (4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  

              (5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ   
หรือมีกาย หรือจิตไม่ปกติ 

               (6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม  วัณโรคใน
ระยะอันตราย   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทาง
จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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                 (7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน
กับพักงาน หรือพักราชการ 

               (8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

               (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การ
มหาชนเพราะกระท าผิดวินัย 

              (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือ
ประพฤติมิชอบ” 

 

            2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
 

      ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2501 
และตามความในข้อ 5 ของค าสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-25 ธันวาคม 2562              
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ที่ เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครงาน”                
โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ก าหนด 
ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเกบ็ไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลและน าไปสั่งพิมพ์ ในภายหลัง  
  ในกรณีที่แบบฟอร์มการช าระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน 
ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจ าตัว
ประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกได ้

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9-26 ธันวาคม 2562 ในเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการ
ช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

 

4.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก   จ านวน 130 บาท ซ่ึงประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท  

เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียม
สอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจ าตัวสอบลงในกระดาษ A 4 และติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  
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5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
                 5.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต าแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได ้
                 5.2 ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 25
ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาของคุณวุฒิที่ใช้สอบแต่ละต าแหน่ง ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็น
เกณฑ ์

      5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
                5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน  
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของมหาวิทยาลัย จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไมคื่นค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณ ี

ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ  จะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอ่ืนที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ
เข้าห้องสอบ ส าหรับกรณีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 
        5.5 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความ
เหมาะสมเฉพาะต าแหน่ง 
    (1) บัตรประจ าตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัวสอบให้ครบถ้วน 
    (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ขื่งมีรูปถ่าย ขื่อ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประขาขน 13 หลักระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 
และบัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ 
        5.6 หลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
   (1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน 
   (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราขการ หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บัตรอื่นที่ทางราขการออกให้ ซ่ึงมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจ าตัวประขาขน 13 หลักระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) 
และบัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ โดยให้ส าเนาบัตรดังกล่าว จ านวน 1 ฉบับ 
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           (3) ส าเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ 
ประกอบด้วย 
        -  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  จ านวน 1 ฉบับ 
        -  ส าเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)  จ านวน 1 ฉบับ 
    ทั้งนี ้ผู้สมัครสอบแต่ละต าแหน่งต้องมีวุฒิการส าเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตาม
ประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
                    (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
                   (5) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จ านวน 1 ฉบับ 
                    (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดอืน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ด้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วย
โรค พ.ศ. 2543 ได้แก่ 
                         -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
                         -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่รังเกียจแก่สังคม 
                         -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                         -  โรคพิษสูราเรื้อรัง 
                         -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

ส าหรับ ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า "ส าเนาถูกต้อง" พร้อมลงลายมือชื่อ          
ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาหลักฐาน และเอกสารทุกหน้าให้
เรียบร้อย 

    อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรง 
หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบมหาวิทยาลัย จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 
6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
         มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวขอ้ “รบัสมัครงาน” 
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                  รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ลงวันที่    21   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 
ต าแหน่งที ่1. ต าแหน่งสถาปนิก   (งานอาคารสถานที่) 
 

1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ ากว่านี้   
1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได ้
1.4 สามารถจัดท าแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ เช่น SketchUP หรือ 3D MAX ได ้
1.5 สามารถใช้งานโปรแกรมจัดท าเอกสารส านักงาน เช่น Word , Excel , Powerpoint ได ้
 

               2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ       
2.1  ส ารวจสภาพและความต้องการใช้งานอาคารสถานที่  พร้อมวางแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร 
2.2 ปรึกษา  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคาร 

ควบคุม การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ร่วมกับวิศวกรงานระบบต่างๆ  การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ 
2.3 ออกแบบจัดท าแบบรูปและก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  งานปรับปรุง  งาน

ตกแต่งภายใน งานก่อสร้างต่างๆ  ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
2.4 ประมาณราคา และจัดท าราคากลาง งานปรับปรุง  งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างต่างๆ ตามที่

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
2.5 จัดท ารายละเอียดวิเคราะห์งบประมาณเงินคงคลังประจ าปีงบประมาณในการปรับปรุงบริเวณ

พ้ืนที่ท าการ ณ ส่วนกลาง  และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
2.6 ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับกองพัสดุในฐานะผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน/ชี้แจง

รายละเอียด/ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง/สอบราคาจ้าง/ประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ 
2.7 ควบคุมงาน  งานปรับปรุง  งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างต่างๆ   
2.8 จัดท าเอกสาร  รวบรวมข้อมูล วางแผนด าเนินงาน ด้านผังแม่บทกายภาพร่วมกับคณะกรรมการ

วางผังกายภาพของมหาวิทยาลัย 
2.9 งานศึกษาโครงการ และพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 
2.10 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
  3.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

    

           3.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
               ทดสอบการออกแบบแนวความคิดเบื้องต้น ( Sketch Design )  ก าหนดให้ออกแบบแนวความคิด

ก่อสร้างอาคารหรือการออกแบบการใช้สอยพ้ืนที่  1 โครงการ   
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         3.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
       จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

---------------------------------------------------------------- 

 
  ต าแหน่งที่ 2. ต าแหน่งวิศวกร : งานอาคารสถานที่ 
 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา   
1.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได ้
1.4 สามารถใช้งานโปรแกรมจัดท าเอกสารส านักงาน เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้ 
 

            2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ     

2.1 ส ารวจสภาพและความต้องการใช้งานอาคารสถานที่  พร้อมวางแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงด้านงาน
โยธา 

2.2 ออกแบบจัดท าแบบรูปและก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  งานปรับปรุง  งานก่อสร้าง
ด้านงานโยธาต่างๆ  ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

2.3 ประมาณราคา และจัดท าราคากลาง งานปรับปรุง  งานก่อสร้างด้านงานโยธาต่างๆ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

2.4 จัดท ารายละเอียดวิเคราะห์งบประมาณเงินคงคลังประจ าปีงบประมาณในการปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่
ท าการ ณ ส่วนกลาง  และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 

2.5 ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับกองพัสดุในฐานะผู้ออกแบบ/ชี้แจงรายละเอียด/ ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดจ้าง/สอบราคาจ้าง/ประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ 

2.6 จัดท าเอกสาร  รวบรวมข้อมูล วางแผนด าเนินงาน ด้านผังแม่บทกายภาพร่วมกับคณะกรรมการ 
วางผังกายภาพของมหาวิทยาลัย 

2.7 งานศึกษาโครงการ และพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 
2.8 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน          

ด้านวิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น 
2.9 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้         

มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
2.10  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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3.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

    

     3.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (200 คะแนน) 
                 1. ทดสอบพ้ืนฐานงานวิศวกรรมโยธา  
                    2. ทดสอบการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง (อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได)้ 

              
                        3.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง   (สัมภาษณ์ 100 คะแนน) 
          จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพ 

------------------------------------------------------ 
 

 


