
      
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

ครัง้ที ่2 / 2552 

                                                                            

 ดวยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ประสงคจะรับสมคัรบคุคลเพื่อจดัจางเปนพนกังาน

ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

เรื่อง หลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสญัญาจางของพนักงาน

ราชการ  ลงวนัที ่11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  เรื่อง  การกําหนดลักษณะ 

งานและคุณสมบัตเิฉพาะงานของกลุมงาน และการจัดทาํกรอบอตัรากําลังพนักงานราชการ ลงวนัที ่5 กุมภาพนัธ 

2547  จงึประกาศรบัสมคัรบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมีรายละเอยีดดงัตอไปนี้ 

 1. ชื่อตาํแหนง  กลุมงาน  รายละเอียดการจาง  และคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ปรากฏรายละเอยีดแนบทายประกาศฉบบันี้ 

 2. คุณสมบตัิทั่วไปของผูมีสิทธิส์มัครเขารบัการเลือกสรร  

         ผูสมคัรเขารับการเลอืกสรรตองมีคณุสมบตัทิั่วไป  และไมมลีักษณะตองหาม  ตามขอ 8 ของระเบยีบ

สาํนกันายกรฐัมนตรี  วาดวยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547  ดงัตอไปนี้ 

(1) มสีญัชาติไทย 

(2) มอีายุไมต่าํกวาสิบแปดป 

(3) ไมเปนบคุคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมกีายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบตัหินาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืน  

(5) ไมเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุเพราะกระทาํความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ  

(7) ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก  หรอืไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรอืหนวยงานอื่นของรฐั 

  หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง  

ของสวนราชการ พนกังานหรอืลูกจางของหนวยงานอื่นของรฐั รฐัวสิาหกิจ หรือพนกังานหรอืลกูจางของราชการ   

สวนทองถิ่น  และจะตองนําใบรบัรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดอืน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ  

ก.พ. ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2535) มายื่นดวย  
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   3.   วนั  เวลา  และสถานที่รับสมคัร  

  3.1 ใหผูประสงคจะสมคัรเขารับการเลือกสรรขอและยื่นใบสมคัรดวยตนเองไดที่ กองบริหาร- 

งานบุคคล ชัน้ 1 อาคารสํานกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 96 หมู 3 ถ.พทุธมณฑลสาย 5 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170  ตัง้แตวนัที ่2 - 6 พฤศจิกายน 2552  เวนวันหยุดราชการเวลา 09.00 – 15.30 น.  

หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิไดที ่หมายเลขโทรศพัท 0 2889 4065  หรอืที่เว็บไซต http://hr.rmutr.ac.th 

และ www.rmutr.ac.th 

3.2  ผูสมัครตองเสียคาสมคัรสอบดงันี้ 

- ตาํแหนงในกลุมงานบริหารทั่วไป ตาํแหนงละ  100  บาท 

เมื่อสมคัรสอบแลวคาธรรมเนียมในการสอบจะไมจายคืนใหไมวาในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 4.   หลกัฐานที่จะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

  4.1 รปูถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดาํ ขนาด 1 นิว้ โดยถายมาแลวไมเกิน 1  ป  

(นบัถงึวันปดรับสมคัร)  จาํนวน 3 รูป 

  4.2  สาํเนาระเบยีนแสดงผลการศกึษา (Transcript)  และสําเนาปรญิญาบตัร หรอืสาํเนาหนังสอืรับรอง

คณุวุฒิ จํานวนอยางละ 1 ฉบบั ทัง้นี้ผูที่จะถอืวาเปนผูสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรปริญญาบตัรของสถาบนัการศึกษา 

ใดนัน้ จะถอืตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบยีบเกี่ยวกบัการสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษานั้นๆ เปน

เกณฑ โดยจะตองสาํเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมตัิจากผูมีอํานาจอนุมตัิภายในวันปดรบัสมคัร คอืวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2552   

 4.3  สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จาํนวนอยางละ  1  ฉบบั 

 4.4  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสาํคญัการสมรส หนังสือสาํคญัการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณ ี

ที่ชื่อ – นามสกลุ ในหลกัฐานการสมคัรสอบไมตรงกัน)  จาํนวนอยางละ  1  ฉบบั ทัง้นี้ ในสาํเนาหลกัฐานทกุฉบบั  

ใหผูสมคัรเขยีนคาํรบัรองวา  สําเนาถกูตองและลงชื่อกาํกับไวดวย 

 5.   เงื่อนไขในการรับสมคัร 

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี 

คณุสมบัตทิั่วไป  และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมคัรจรงิ  และจะตองกรอกรายละเอยีดตางๆ  

ในใบสมคัร  พรอมทัง้ยื่นหลกัฐานในการสมคัรใหถกูตองตรงตามคณุวุฒิของตาํแหนงที่สมคัรสอบ  ในกรณทีี่มคีวาม

ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตใุด ๆ  หรอืวฒุิการศกึษาไมตรงตามคณุวุฒิของตําแหนงที่สมคัร  อนัมผีล 

ทําใหผูสมคัรไมมีสทิธิสมัครเขารับการเลอืกสรรตามประกาศรับสมคัรดงักลาว ใหถือวาการรับสมัครและการ 

ไดเขารับการเลอืกสรรครัง้นีเ้ปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

       6.   ประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกาํหนดวนั  เวลา สถานที ่

ในการประเมินสมรรถนะ 

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูมสีิทธิเขารับการประเมนิสมรรถนะ และกาํหนดวนั  เวลา 

 สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2552  ณ กองบริหารงานบคุคล อาคารสํานักงานอธิการบด ี 

ชั้น 1  หรอืที่เวบ็ไซต  http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th 
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 7.  หลักเกณฑและวิธีการเลอืกสรร 

มหาวิทยาลยัฯ จะดาํเนินการเลอืกสรรโดยวธิสีอบความรูความสามารถทั่วไป ,ความรูความสามารถ 

เฉพาะสาํหรับตําแหนง และภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง  รายละเอียดจะประกาศใหทราบในวนัที่ 13 

พฤศจิกายน 2552 

 8.  เกณฑการตดัสิน 

 ผูที่จะถอืวาเปนผูที่ผานการเลอืกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในแตละภาคไมต่าํกวารอยละ 60 

และไดคะแนนรวมทัง้สิน้ไมต่าํกวารอยละ 60 

 การจัดจางจะเปนไปตามลาํดบัคะแนนที่สอบได หากคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนการประเมิน

ความเหมาะสมกบัตาํแหนงมากกวาเปนผูอยูในลาํดบัที่สงูกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาํแหนงเทากัน 

ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรบัตําแหนงมากกวาเปนผูที่อยูในลาํดบัที่สูงกวา  ถาไดคะแนน 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรบัตําแหนงเทากนั ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผู 

ที่อยูในลําดบัที่สูงกวา  ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผูที่ไดรบัเลขประจาํตวัสรรหาและเลอืกสรรกอนเปนผูอยูในลําดบั 

ที่สูงกวา  

 9.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลอืกสรรตามลาํดบั 

คะแนนสอบ  ณ  กองบริหารงานบคุคล อาคารสาํนกังานอธิการบด ีชั้น 1 และทาง เวบ็ไซต  http://hr.rmutr.ac.th  

และ www.rmutr.ac.th  โดยบญัชรีายชื่อดงักลาวใหเปนอันยกเลิกหรอืสิน้ผลไปเมื่อเลอืกสรรครบกาํหนด 1 ป นับตัง้แต 

วันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลกัษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณ ี

10.  การจดัทําสญัญาจางผูผานการเลอืกสรร 

 ผูผานการเลอืกสรรจะตองทาํสัญญาจางตามที่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร  

กาํหนด 

   ประกาศ  ณ  วันที ่  22  ตลุาคม  พ.ศ.  2552 

 

                     (ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  บญุสม) 

                                รองอธิการบดฝีายบริหาร ปฏิบตัิราชการแทน 

          อธิการบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 

 

                                                                  

 



รายละเอยีดเกี่ยวกบัตําแหนง กลุมงาน คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

หลักเกณฑและวิธีการเลอืกสรรพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั ่วไป 

แนบทายประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

ครัง้ที ่2/2552 

 

ตาํแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ปฏิบัติงานที ่   กองคลัง  สาํนกังานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร 

อตัราวาง   1  อตัรา    อัตราคาตอบแทนเดือนละ   9,530  บาท     

คณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. เพศ  /หญงิ / ชาย (ผานการเกณฑทหาร) 

2. ไดรบัคณุวุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบไดไมต่าํกวานี้ทางวทิยาการคอมพิวเตอร 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

 1. มคีวามรูความสามารถในงานทางวิทยาการคอมพวิเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที ่

 2. มคีวามรูความเขาใจในกฎหมาย วาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา กฎหมายวาดวย 

                     ระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ และกฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  และขอบงัคบัอื่นที่ใชในการปฎบิัตงิานในหนาที ่ 

 3. มคีวามรูทั่วไปเกี่ยวกบัเหตกุารณปจจบุนัในดานการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

    ของประเทศไทย 

4. มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพวิเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที ่

5. มคีวามสามารถในการศกึษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรปุเหตผุล 

6. มคีวามสามารถในการติดตอประสานงาน 

 ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ     

 1. ปฏบิตัิงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกบังานวิทยาการคอมพวิเตอร 

 2. ปฏบิตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง เชน ทาํหนาที่ในการติดตัง้เครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคล 

    และอปุกรณที่เกี่ยวของ ติดตัง้ชดุคาํสั่งสําเร็จรูป ใชปรับปรุง แกไขแฟมขอมลู เขยีนชุดคาํสั่งตามขอกําหนด 

    ของระบบงานที่ไดวางแผนไวแลว ทดสอบความถกูตองของคาํสั่ง แกไขขอผิดพลาดของคาํสั่ง 

3. ปฏบิตัิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

สิทธิประโยชน  ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง   นับตัง้แตวนัที่จาง  ถึง  30  กันยายน  2555 

อตัราคาตอบแทน     เดอืนละ  9,530  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพ เปนไปตามมตคิณะรฐัมนตรี 
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ตาํแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ปฏิบัติงานที ่   กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 

อตัราวาง  1  อัตรา    อตัราคาตอบแทนเดือนละ   9,530  บาท     

คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. เพศ  /หญงิ / ชาย (ผานการเกณฑทหาร) 

2. สําเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรีในสาขาวิชา บญัช ี การจัดการ ระบบสารสนเทศ บริหารธรุกิจ 

    เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรธรุกจิ รัฐศาสตร รฐัประศาสนศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

 1. มคีวามรูความสามารถในการใชเครื่องใชสํานักงานเปนอยางด ี

 2. มคีวามรูความสามารถในการใชคอมพวิเตอรโปรแกรม (Microsoft  Office) และใช Internet ไดด ี

3. มบีคุลิกภาพและมมีนษุยสัมพนัธที่ดใีนการตดิตอประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

4. มคีวามอดทน มีความรับผิดชอบสูง ขยนักระตือรอืรน ซื่อสัตยสุจริต และอุทศิตนเพื่อองคกร 

5. สามารถปฏบิตัิงานนอกเวลา และวนัหยุดราชการได  

6. มคีวามรูความสามารถในการทาํงานดานแผน งบประมาณ และวเิคราะหโครงการ 

 ลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิ     

 1. ปฎบิตัิงานในการศกึษาวิเคราะห วจัิย เสนอแนะ และจัดทาํวิสัยทัศน พนัธกิจ นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 

 2. ปฏบิตัิงานในการจดัทําแผนงานและโครงการ ดาํเนินการประเมนิผลแผน 

 3. ตดิตาม/ประเมนิความกาวหนาของการดาํเนินงานอยางสม่าํเสมอ เพื่อนาํผลที่ไดมาปรบัปรงุ แนวทาง/ 

                 วธิีการดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลสูงสุด 

 4. ประสานงานกับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อสรางเครือขายความรวมมอื 

     ในการทํางานใหบรรลวุตัถปุระสงค 

 5. ปฏบิตัิหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

สิทธิประโยชน  ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง   นับตัง้แตวนัที่จาง  ถึง  30  กันยายน  2555 

อตัราคาตอบแทน     เดอืนละ  9,530  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพเปนไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี
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ตาํแหนง นักตรวจสอบภายใน 

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ปฏิบัติงานที ่   สํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 

อตัราวาง  1  อัตรา    อตัราคาตอบแทนเดือนละ   9,530  บาท     

คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. เพศ  /หญงิ / ชาย (ผานการเกณฑทหาร) 

2. สําเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรีในสาขาวิชา บญัช ี การเงิน เศรษฐศาสตร รฐัศาสตร รฐัประศาสน

ศาสตร วทิยาการคอมพวิเตอร และระบบสารสนเทศ 

3.  มคีวามรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช Internet ได  

ความรูความสามารถที่ตองการ 

 1. มคีวามรูความสามารถในการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที ่

 2. มคีวามรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา กฎหมายวาดวย 

                   ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบัอื่นที่ใชในการปฏิบตังิานในหนาที ่

 3. มคีวามรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตกุารณปจจบุนัในดานการเมอืง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

 4. มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพวิเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบตังิานในหนาที ่และจดัทาํ 

     เวบ็ไซด และดแูลเว็บไซดของหนวยงาน 

 5. มคีวามสามารถในการศกึษาและจดัการขอมูล วิเคราะหปญหา ประเมนิผล สรุปเหตผุล และการเขยีนรายงาน 

6. มคีวามสามารถในการติดตอประสานงาน การสื่อสาร การทาํความเขาใจในเรื่องตาง ๆ  

7. มคีวามเชื่อมั่นในตนเอง ขยนักระตอืรอืรน ซื่อสตัยสุจรติ และอุทศิตนเพื่อหนวยงาน 

8. มคีวามหนักแนน อดทน รบัฟงความคิดเหน็ของผูอื่น  

9. หากสามารถจดัทําเว็บไซด และดแูลเวบ็ไซดของหนวยงานไดจะไดรับการพจิารณาเปนพเิศษ 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบัต ิ     

 1. ปฏบิตัิงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในเรื่องตาง ๆ เชน การตรวจสอบดานการเงิน บญัช ีพสัดุ  

    งบประมาณ เงินทดรองจาย การควบคุมยานพาหนะ การวจัิย  การบรกิารวชิาการ การบรหิารงานบคุคล 

     การตรวจสอบดานการดาํเนินงาน การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเปนไปตาม กฎระเบยีบ 

     ขอบงัคบั และแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวของ 

2. จัดเก็บขอมลู วเิคราะห ประเมนิผล สรุประเดน็ขอตรวจพบ ใหขอเสนอแนะในการปรบัปรงุพฒันางาน 

     ใหมปีระสิทธิภาพ ประสทิธผิล และจดัทาํรายงานเสนอตอผูบงัคบับญัชา 

3. จัดทาํแผนการปฏิบตัิบตังิานการตรวจสอบ เพื่อกาํหนดแนวทางในการปฏิบตังิาน 

4. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
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สิทธิประโยชน  ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง   นับตัง้แตวนัที่จาง  ถึง  30  กันยายน  2555 

อตัราคาตอบแทน     เดอืนละ  9,530  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพ เปนไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี
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ตาํแหนง นักวิชาการศกึษา 

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

ปฏิบัติงานที ่   สํานักงานประกันคณุภาพ  สํานักงานอธิการบด ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

อตัราวาง  2  อัตรา    อตัราคาตอบแทนเดือนละ   9,530  บาท     

คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

1. เพศหญงิหรอืชาย (ชายตองผานการเกณฑทหารแลว) 

2. สําเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี หรอืเทยีบไดไมต่าํกวานี้ทกุสาขาวิชา 

3. มคีวามรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดด ีเชน โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Excel  

     และใช Internet ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

 1. มมีนษุยสมัพนัธทีด่ ีมคีวามอดทน มคีวามรบัผิดชอบสงู ขยนักระตอืรอืรน ซื่อสตัยสุจรติ และอุทศิตน 

                  เพื่อองคกร 

2. มบีคุลิกภาพและมมีนษุยสัมพนัธที่ดใีนการตดิตอประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ไดด ี

3. มคีวามรูความสามารถในการใชเครื่องใชสาํนักงานเปนอยางด ี

4. มคีวามรูความสามารถในการจดัทํางานการประกนัคณุภาพภายในและภายนอก (SAR และงาน ก.พ.ร.) 

ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ     

 1. ปฎบิัตงิานจดัทาํรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ในรอบปตามตัวชีว้ดัคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ 

     เพื่อรบัการตรวจประเมินคณุภาพภายในและภายนอก 

 2. ปฏิบัตงิานจัดทาํคาํรับรองการปฏิบตัริาชการประจาํป งานตดิตามกาํกับดแูลตวัชีว้ดัตามคาํรับรอง งานจัดทาํ 

                  รายงานการประเมนิตนเองตามคาํรับรองการปฏิบัตงิาน งานจัดสรรเงินรางวัลตามผลการประเมนิตามคาํ 

                  รับรองการปฏิบัตริาชการ 

 3. ประสานงานกับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ 

     ดานประกนัคณุภาพใหบรรลเุปาหมาย 

 4. จัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน และการรายงานผลการควบคมุภายใน 

 5. ตดิตามและประเมนิผลความกาวหนาของการดาํเนินงานตามเกณฑการประเมนิดัชนีบงชี้คุณภาพ  

                  อยางสม่าํเสมอ เพื่อนําผลที่ไดมาปรบัปรงุแนวทาง/วธิีการดาํเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานมปีระสิทธิภาพ 

                  และประสิทธผิล  

 6. ปฎบิตัิหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

สิทธิประโยชน  ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาการจาง   นับตัง้แตวนัที่จาง  ถึง  30  กันยายน  2555 

อตัราคาตอบแทน     เดอืนละ  9,530  บาท  และเงินเพิ่มคาครองชีพเปนไปตามมตคิณะรฐัมนตร ี



 

 

 


