ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------ด้ว ย มหาวิทยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับ สมัครคัดเลื อกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 74 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2547 และมติ ค ณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ
ย้ายข้าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุดมศึ กษา/พนั กงานมหาวิทยาลั ย หรือเพื่อจ้างบุ คคลเป็ นพนัก งานมหาวิท ยาลั ย
ตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร วุฒิปริญญาตรี (อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท)
1.1 ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า : สานักเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ตาแหน่งวิศวกร : กองอาคารสถานที่

จานวน 2 อัตรา
จานวน 2 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 เป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ
2.2 กรณีมิได้เป็นบุคคลตามข้อ 2.1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.3 มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.4 ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547 และ
โรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือ
จิตไม่ปกติ
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(6) เป็ น โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ น่ารังเกียจแก่สั งคม วัณ โรคในระยะ
อันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โรคทางจิตที่ปรากฏ
อาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับพักงาน
หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากองค์การมหาชน
เพราะกระทาผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบ
สาหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนั กงาน
มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ
ตามความในข้อ 5 ของคาสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครงาน” โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กาหนด ระบบ
จะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูลและนาไปสั่งพิมพ์ ในภายหลัง
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชาระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน ผู้สมัคร
สอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชาระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกชื่อ- นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร ในครั้งแรกได้
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 มกราคม 2564 ในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้
ด้วย ทั้งนี้การรับสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จานวน 130 บาท ซึง่ ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 100 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต30
บาท
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เมื่อสมัครคัดเลือก และชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครคัดเลือก ที่ชาระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์บัตรประจาตัวสอบลงใน
กระดาษ A 4 และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ
5. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครคัดเลือก สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตาแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
5.2 ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติให้ เป็น ผู้ส าเร็ จการศึกษาจากผู้มี อานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 22
มกราคม 2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาของคุณวุฒิที่ใช้สอบแต่ละตาแหน่ง ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.3 การสมัครคัดเลือก ตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความ
เท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.4 ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็ น จริ ง ในกรณี ที่ มี ค วามผิ ด พลาดอั น เนื่ อ งมาจากผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ ก หรื อ ตรวจพบว่ าเอกสารหลั ก ฐาน
ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือก
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกทุกกรณี
ในกรณี ที่ ชื่อ-นามสกุล ที่ ใช้ในการสมัครคัดเลื อก ไม่ตรงกับหลั กฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้ องสอบจะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยันมิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ
เข้าห้องสอบ สาหรับกรณีเลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
5.5 หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมเฉพาะตาแหน่ง
(1) บัตรประจาตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรประจาตัวสอบให้ครบถ้วน
(2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตร
อื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และ
บัตรดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ
5.6 หลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
(1) ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
(2) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราขการ หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุขัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และบัตร
ดังกล่าว ต้องไม่หมดอายุ โดยให้สาเนาบัตรดังกล่าว จานวน 1 ฉบับ
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(3) สาเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ
ประกอบด้วย
- สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือก แต่ละตาแหน่งต้องมีวุฒิการสาเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตาม
ประกาศรับสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 22 มกราคม 2564
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จานวน 1 ฉบับ
สาหรับ สาเนาเอกสารทุกฉบั บให้ ผู้สมัครเขียนรับรองว่า "สาเนาถูกต้อง" พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร
ทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐาน และเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย
อนึ่ง กรณีตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครคัดเลือก ซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรง หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก สถานที่สอบฯ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ http://stou.thaijobjob.com ในหัวข้อ “รับสมัครงาน”
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครสอบที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตร
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยมหาวิทยาลัยฯ จะไม่แจ้งคะแนนให้ผู้สมัครสอบ
ทราบ
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลาดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลาดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะด้าน
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับ
ที่สูงกว่า
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกลงวันที่ 29

ธันวาคม 2563

ตาแหน่งที่ 1. ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า : สานักเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 2 อัตรา
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรม
ศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาวิชา หรือแขนงวิชา หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (นามายื่นพร้อมวันสมัคร ยกเว้น วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
1.3 มีความรู้และทักษะทางด้านสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับดี
1.4 มีความรู้และทักษะในงานวิชาชีพงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.5 มีความเข้าใจและทักษะในการติดตั้ง การใช้งาน และการบารุงดูแลระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ที่มีมาตรฐานการออกอากาศในระบบดิจิทัล
1.6 ไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 จัดทาแผนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานไฟฟ้ากาลัง งานวิทยุกระจายเสียง งานวิศวกรรมวิทยุ
โทรทัศน์ งานออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
2.2 จัดทาแผนงบประมาณการจัดซ่อมครุภัณฑ์งานไฟฟ้ากาลัง งานวิทยุกระจายเสียง งานวิศวกรรมวิทยุ
โทรทัศน์ งานออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
2.3 วางแผนในการซ่อมบารุงครุภัณฑ์งานไฟฟ้ากาลัง งานวิทยุกระจายเสียง งานวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์
งานออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
2.4 ออกแบบ พัฒนา/ควบคุม/ตรวจสอบดูแล และซ่อมบารุงรักษาระบบงานไฟฟ้ากาลัง งาน
วิทยุกระจายเสียง งานวิศวกรรมวิทยุโทรทัศน์ งานออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
2.5 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมที่ปฏิบัติให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.6 ให้คาปรึกษาและฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะในการใช้งานและซ่อมบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยี
2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะด้าน (200 คะแนน)
1. การออกแบบ การคานวณ และการพัฒนาระบบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากาลัง
2. การออกแบบและกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบดิจิทัล
3. สมรรถนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์แบบดิจิทัล
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ข. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน ประวัติการอบรม และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถทั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งและความสามารถพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ในการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและ
บุคลิกภาพ
**********************************************
ตาแหน่งที่ 2. ตาแหน่งวิศวกร : กองอาคารสถานที่
1. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (นามายื่นพร้อมวันสมัคร)
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD ได้
1.4 สามารถใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office เช่น Word , Excel , Powerpoint ได้
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 สารวจสภาพและความต้องการใช้งานอาคารสถานที่ พร้อมวางแผนงานปรับปรุงบารุงรักษาอาคาร
และสาธารณูปโภค
2.2 ออกแบบจัดทาแบบรูปและกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงบารุงรักษาอาคาร
และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.3 ประมาณราคา และจัดทาราคากลาง งานปรับปรุงบารุงรักษาอาคาร และสาธารณูปโภคต่างๆ ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.4 จัดทารายละเอียดวิเคราะห์งบประมาณเงินคงคลังประจาปีงบประมาณในการปรับปรุงบริเวณ
พื้นที่ทาการ ณ ส่วนกลาง และศูนย์วิทยพัฒนา จานวน 10 ศูนย์
2.5 ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างร่วมกับกองพัสดุในฐานะผู้ออกแบบ/ชี้แจงรายละเอียด/ ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดจ้าง/สอบราคาจ้าง/ประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ
2.6 จัดทาเอกสาร รวบรวมข้อมูล วางแผนดาเนินงาน ด้านผังแม่บทกายภาพร่วมกับคณะกรรมการ
วางผังกายภาพของมหาวิทยาลัย
2.7 งานศึกษาโครงการ และพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ
2.8 ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
วิศวกรรมโยธาให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น
2.9 ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะด้าน (200 คะแนน)
1. ทดสอบพื้นฐานงานวิศวกรรมโยธา
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง (อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้)
ข. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน ประวัติการอบรม และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นความรู้ความสามารถทั้ง
ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งและความสามารถพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ในการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและ
บุคลิกภาพ
**********************************************

