
 

 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   
ครั้งที่  1/2563   

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

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประสงค์จะรับสมั ครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งที ่ 1/2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.   ต าแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด 

จ านวน  24  อัตรา  (รายละเอียดของต าแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 

1.1 วุฒิปริญญาตรี    อัตราเงินเดือน  19,500 บาท  

1.2 วุฒิปริญญาตรี (5ปี)  อัตราเงินเดือน  20,540 บาท 

1.3 วุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือน  22,750 บาท 

2.   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน 

2.1   ผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังต่อไปนี้ 

 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 (1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
 (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
(1)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(2)  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  

หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
(4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(5)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน

ของรัฐ 
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       2.2  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารโดยใช้
หนังสือส าคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ      
(แบบ สด.43) เท่านั้น 
  2.3  ส าหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 3.  การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่  2–16  มีนาคม  2563   ผู้ประสงค์สมัครสามารถ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
www.rmutt.ac.th   หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2563”  หรือ www.rmutt.ac.th/  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับ
สมัครคือวันที่  16  มีนาคม 2563  ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถช าระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ตามเวลาปิดท าการของธนาคาร เวลา 21.00 น.    
  ค่าธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้    
        (1)  ช าระค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300  บาท  (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยผ่าน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
             (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 50 บาท 
                     4.  ก าหนดการเกี่ยวกับการด าเนินการสอบแข่งขัน 
                          มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       
สายสนับสนุน  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีก าหนดการเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ทั้งนี้ ก าหนดการ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563”   
    5.  เงื่อนไขการรับสมัคร   
         5.1  ในการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เพียงช่องทาง
เดียวและครั้งเดียวเท่านั้น 
         5.2  ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
         5.3 ผู้สมัครสอบแข่งขัน ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัคร
แนบผ่านระบบไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
         5.4 การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน   
 
 
 
 

http://www.rmutt.ac.th/
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          6. เอกสารที่ต้องแนบผ่านระบบใบสมัครออนไลน์  
         6.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด แต่งกายสุภาพ   
         6.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน    
                       6.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์   
         กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ 6.2 และ 6.3 แต่ส าเร็จการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ให้ยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ที่ระบุว่าเป็นผู้สอบผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซึ่งวันส าเร็จการศึกษาต้องอยู่
ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน 
          ทั้งนี้  หากผ่านการคัดเลือกจะต้องน าหลักฐานฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 6.2 และ 6.3 มายื่น  
ณ วันที่รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการด้วย  
         6.4  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
         6.5  หลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาตามท่ี
แนบท้ายประกาศนี้   เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา 
         6.6  ผู้สมัครเพศชายต้องแนบส าเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
ได้แก่ หนังสือส าคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอ่ืนที่ระบุวันที่พ้นภาระทางทหารที่ออกโดยสัสดี หรือนายอ าเภอ เท่านั้น เอกสาร สด.9 
หรือหนังสือรับรองผ่านการฝึกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ 

       6.7  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ 
TOEFL ไม่น้อยกว่า 400  หรือ IELTS  ไม่น้อยกว่า 4  หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400  หรือ   RT-TEP โดยจะต้อง 
ไดไ้ม่น้อยกว่า 4 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า(ถ้ามี) และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
ในใบผ่านการทดสอบดังกล่าว (กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันที่ประกาศผลสอบ)  

        6.8 ผลการสอบคอมพิวเตอร์ โดยผูส้มัครที่ได้รับใบประกาศผ่านการสอบผ่านมาตรฐานคอมพิวเตอร์
ในระบบ  IC 3 สามารถแนบได้ (ถ้ามี) 
 7.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ   

        7.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน)ในวันที่ 18 เมษายน 2563   
        7.2 หลักฐานที่ต้องน ามาในวันทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) 

               (1) บัตรเข้าห้องสอบ (พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้หลังจากท่ีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ) 
       (2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง  
      7.3  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  วันที่  29  เมษายน  2563  
                            7.4  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
         (1)  ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวน 1 ฉบับ 
                                  (2)  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ ์จ านวน 1 ฉบับ  
       8. เกณฑ์การตัดสิน 

      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบ ดังนี้ 
      8.1  คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา

คอมพิวเตอร์  ซ่ึงสองวิชารวมกันต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50    
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   กรณีที่ไม่ต้องทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปในแต่ละวิชา ดังนี้ 

               -  ภาษาอังกฤษ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยคะแนน
การทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 400  หรือ IELTS  ไม่น้อยกว่า 4  หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400  หรือ RT-TEP โดยจะต้อง  
ไม่น้อยกว่า  4    หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า(ถ้ามี) และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่าน
การทดสอบดังกล่าว  (ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ป ีนับจากวันที่ผ่านการทดสอบ) 

               -  คอมพิวเตอร์ : ผลการสอบคอมพิวเตอร ์โดยผู้สมัครที่ได้รับใบประกาศการสอบผ่าน
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ในระบบ IC 3 สามารถแนบได้ (ถ้าม)ี  

    -  โดยผู้สมัครต้องแนบผลดังกล่าว ณ วันที่สมัครผ่านระบบออนไลน์   
                  8.2  คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(สอบข้อเขียน) ต้องไม่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 60  

         8.3  ผู้ได้คะแนนสอบตามข้อ 8.1 และ 8.2 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง และได้คะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)  
ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70   

       9. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
         9.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขัน จะประกาศ 
ให้ทราบทั่วกันภายในวันที่  26  มีนาคม   2563  ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th     
        9.2  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
(สอบข้อเขียน)  ภายในวันที่  24 เมษายน  2563  เพ่ือเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(สอบสัมภาษณ์) ตามที่ก าหนดไว้แล้วทางเว็บไซต์  www.rmutt.ac.th     
                                 9.3  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)    
ภายในวันที่  8  พฤษภาคม  2563  ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงล าดับของผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดบั  และหากได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากล าดับเลขประจ าตัวสอบ  
  10. การบรรจุและแต่งตั้ง 
       10.1 ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามล าดับในบัญชีผู้สอบผ่าน 
การแข่งขัน โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 
       10.2 บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมือ่คัดเลือกครบก าหนด 1 ปี     
นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งใหม่ในสาขาวิชาเดียวกัน           

  11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ 
        ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้จะต้องท าสัญญาจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลงภาระงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างท างาน   
    
          ประกาศ  ณ   วันที่   20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563              
 

 
                                                                          
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า) 

         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

http://www.rmutt.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………… 

 

ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัสต าแหน่ง  632001 

หน่วยงานที่บรรจุ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท   เลขที่อัตรา  6302222 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  -  ปริญญาตรีทุกสาขา 

  -  มีประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการอบรมด้านการสนับสนุนงานจะได้รับการ 
     พิจารณาเป็นพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไปเพ่ือ
สนั บสนุนภารกิ จ ง านของฝ่ า ยบริ ห าร งานทั่ ว ไป  ฝ่ าย วิ ช าการและวิ จั ย  และฝ่ าย พัฒนานั กศึ กษา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติการ ส ารวจ วิเคราะห์ 
จัดท าแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินและการรายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงการประสานงาน
ทั้งภายใน-ภายนอก เพ่ือให้การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

   ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการงานภายในส านักงาน การบริหารงานทั่วไป  ทั้งด้านงานเอกสาร 
ธุรการ งานพิมพ์-ร่างเอกสารราชการ งานทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามภาระกิจของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

2. ด้านการวางแผน 

   วางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
3. ด้านการประสานงาน 

   ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. ด้านการบริการ 

   ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับงานบริหารจัดการแก่อาจารย์และนักศึกษา ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
รวมถึงบริการอ านวยความสะดวกข้อมูลต่างๆ ได้ 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
…………………………………………………… 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   รหัสต าแหน่ง  632002 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขที่    5203202 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1. วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในส านักงานไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยต้องแนบหนังสือรับรองการท างาน 
หรือสัญญาจ้าง 
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การเทียบความรู้ 
2. จัดท าแผนการจัดท าหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางการจัดท าหลักสูตร

แต่ละสาขาวิชา 
5. จัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
6. ด าเนินการจัดท าการเปิดและปิดหลักสูตร 
7. จัดท าเอกสารการประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

      8. ติดตาม/ ตรวจสอบ/ รายงานผลการด าเนินการ มคอ.3-6 ในระบบโปรแกรม 
9. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร 
10. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ งานรับสมัครนักศึกษา  

งานทะเบียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดท าแบบเปิด แผนการเรียนด าเนินการด้านค าร้องของนักศึกษา 
จัดท าตารางเรียน  ตารางสอนจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

11. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน  

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ในงานหลักสูตร และงานบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
3. ด้านการประสานงาน  

ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา บุคคล ทั้งในคณะและนอกคณะ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้งานส าเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ผลตามท่ีก าหนดไว้   
รวมทั้งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ   
4. ด้านการบริการ   

(1) ให้ค าแนะน าด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ข้อมูลความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์   

(2) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและส านักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
…………………………………………………… 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ) รหัสต าแหน่ง   632003 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขที่    5704212 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 มีความรู้งานด้านอาหารและการจัดเลี้ยงอาหารต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร
ต่างๆ เช่น เบเกอรี่ อาหารงานเลี้ยงต่างๆ และสามารถจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบต่างๆ ได้ 

2. ด้านการวางแผน 
จัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 
สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก และสามารถท างานเป็นทีมได้ 

4. ด้านการบริการ 
 รักในงานบริการและการจัดเลี้ยง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
…………………………………………………… 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา    รหัสต าแหน่ง   632004 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์     จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขที่    5708217 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับ 

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัย หรือทดสอบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม  

- เป็นผู้ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัตกิารด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- จัดท าทะเบียนเครื่องมือ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการจัดซื้อวัสดุส าปับใช้ในการทดลองทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

3. ด้านการประสานงาน 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการบริการ 
- บริการให้ค าแนะน าส าหรับนักศึกษาและบุคคลอ่ืน ๆ ที่มาขอใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

ห้องปฏิบัติการ 
- บริการวิชาการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 
 

รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
…………………………………………………… 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา    รหัสต าแหน่ง   632005 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์     จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขที่    5708230 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การ

วิเคราะห์ หรือทดสอบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- เป็นผู้ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัตกิารด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- จัดท าทะเบียนเครื่องมือ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย         

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ในการทอลองทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3. ด้านการประสานงาน 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านการบริการ 
- บริการให้ค าแนะน าส าหรับนักศึกษาและบุคคลอ่ืนที่มาขอใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

ห้องปฏิบัติการ 
- บริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
…………………………………………………… 

 
ต าแหน่ง  บรรณารักษ์     รหัสต าแหน่ง   632006 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์     จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขที่    5209202 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ปริญญาตรี บรรณรักษ์ศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ
นิเทศศาสตร์ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

- จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จ าแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท ารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 

- ให้ค าแนะน าปรึกษา และบริการสืบค้นหนังสือแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ
ภายนอก เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

- เก็บรวบรวมสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องสมุดศึกษา ค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดท้ังด้านวิชาการและการให้บริการ 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ห้องสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในการเข้าใช้บริการ         

     - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน 

- วางแผนการท างานที่รับผิดอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  - ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 
  - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



-7- 
 

รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
…………………………………………………… 

 
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รหัสต าแหน่ง   632007 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะศิลปกรรมศาสตร์     จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500  บาท                    อัตราเลขที่    5709207 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
      วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
และการสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง   
 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป  

- จัดเตรียมความพร้อม ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  

- ออกแบบระบบฐานข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้บริการ และตรวจสอบการ 

เชื่อมต่อระบบการสื่อสารไร้สาย (WLAN = Wireless Local Area Network) 
  -  ถ่ายภาพ ตัดต่อวิดิโอ จัดท าเว็บไซต์และเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากร นักศึกษา และสาธารณชน   
  -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 2. ด้านการวางแผน  

- วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

- ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกคณะ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ 

ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
-------------------------- 

 
ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รหัสต าแหน่ง  632008 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท    เลขที่บรรจุ  6305221 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ปฏิบัติ งานเกี่ ยวกับการบริหารจัดการทั่ ว ไปในฝ่ ายวิชาการและวิจัย  เช่น งานธุรการ  
งานห้องสมุด บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานทะเบียนและวัดผล งานบริการนักศึกษา งานวิเทศ
สัมพันธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ของนักศึกษา ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 

(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุมบันทึก
เรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผนงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย 
(5) พัฒนางานห้องสมุด 
(6) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมก าหนดแผนงานประจ าปี และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้

เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
3. ด้านการประสานงาน 

ประสานงานด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการและวิจัยให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะรวมทั้ง
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

4. ด้านการบริการ 
ให้ค าแนะน าด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา บุคคล หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
-------------------------- 

 

ต าแหน่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี     รหัสต าแหน่ง  632009 
หน่วยงานที่บรรจุ      กองคลัง     จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง       19,500.-  บาท        อัตราเลขที่    6117226 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
   1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง 
ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
 1.2 ด าเนินการรับเงินผ่านระบบ Bill Payment  ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ  
 1.3 ด าเนินการโอนจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  และผ่านระบบ ERP 
 1.4 ควบคุมการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
 2. ด้านการวางแผน 
  2.1 วางแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
  2.2 วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงาน 
  2.2 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนที่วางไว้  
 3. ด้านการประสานงาน 
  3.1 ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
  3.2 ประสานงานเพ่ือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
 4. ด้านการบริการ 
  4.1  มีความพร้อมและความกระตือรือร้นในการให้บริการด้วยความเต็มใจและด้วยอัธยาศัยที่ดี 
  4.2  ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามล าดับ ก่อน-หลัง 
ตามล าดับ ก่อน-หลัง 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
.............................................................. 

ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา   รหัสต าแหน่ง   632010  
หน่วยงานที่บรรจุ  กองพัฒนานักศึกษา   จ านวน   1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท    อัตราเลขที ่ 6020221 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  
2. ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1  ด้านการพยาบาล จัดท าแผนงานและวางแนวทางในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและ

อนามัยของนักศึกษา และบุคลากร ให้บริการปฐมพยาบาลและบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

1.2  งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการจัด
กิจกรรม เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

1.3  งานจัดหาเพ่ือการบริการรักษาพยาบาล ให้ค าแนะน าจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อการ
ให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดจ้างแพทย์ที่มาท าการรักษา ภายในห้องพยาบาล 

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของฝ่ายสุขภาพและอนามัย ให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

1.5  ให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายสุขภาพและ
อนามัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสุขภาพ
และอนามัย 

1.6  วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการ 
1.7  วางแผนและจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝ่ายสุขภาพและอนามัย 
1.8  ปฏิบัติงานด้านการประสานการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
1.9  ประสานการด าเนินงานกับกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามเป้าหมาย 
1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

1. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี  1/2563 

...................................................... 
 

ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   รหัสต าแหน่ง  632011 
หน่วยงานที่บรรจุ กองพัฒนานักศึกษา   จ านวน    1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท    เลขที่อัตรา   6320222 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. วุฒิปริญญาตรีด้านพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา 
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และงานบริการสถานการกีฬา 

ในสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติ ที่ผ่านการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การปฏิบัติงานด้านกีฬา 
1.2 งานด้านวิชาการ และการฝึกอบรมกีฬา 

1.2.1 วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการกีฬาของมหาวิทยาลัย 
1.2.2 จัดท าโครงการและงบประมาณส่งเสริมพัฒนากีฬา 
1.2.3 จัดท า กฎ ระเบียบกีฬาทุกชนิดกีฬา ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 

1.3 งานด้านบริหารจัดการสถานการณ์กีฬา 
               1.3.1    ให้บริการสนามกีฬา และบริหารจัดการการใช้สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง 
      1.3.2    บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา ในการฝึกซ้อมละการแข่งขัน 
 1.4 งานด้านจัดการแข่งขันกีฬา และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
      1.4.1   ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน าในการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
      1.4.2   ประสานงานการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย 
      1.4.3   ประสานงานการแข่งขันกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.5 งานให้ค าปรึกษาชมรมกีฬา และสถานที่ในการฝึกซ้อมของนักกีฬา 
      1.5.1   ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษากับชนรมกีฬา 
      1.5.2   สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และงบประมาณให้กับชมรมกีฬา 
 1.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.    ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  

3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงามตามที่ได้รับมอบหมาย  
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา   รหัสต าแหน่ง  632012 
หน่วยงานที่บรรจุ   ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    19,500.-  บาท     อัตราเลขที่   5927209 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1.  ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
   2.  หากมีประสบการณ์เก่ียวกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา  (แนบหนังสือ
รับรองประสบการณ์จากต้นสังกัด)  
 3.  สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ 

4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft word, 
Excel และ Power Point เป็นต้น หากมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop WordPress   
หรือมีความสามารถเขียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลหรือสามารถออกแบบ Infographic ได ้
จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เพื่อจัดท ารายงานสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
2. พัฒนาระบบหรือเขียนโปรแกรมในการจัดท าฐานข้อมูล  
3. ประสานงานในการน าข้อมูลมาจัดท าเป็นสารสนเทศด้านการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา   
4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5. ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพจากภายนอก เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผน

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของส านัก

ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์
ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

8. ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย โดยประสานงานก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน (นับตั้งแต่การก าหนดวันตรวจ
ประเมินการจัดทีมผู้ตรวจประเมิน การเชิญผู้ตรวจประเมิน การขออนุญาตต้นสังกัดผู้ตรวจประเมิน 
การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมิน รวบรวมผลการตรวจประเมิน และรวบรวมรูปเล่ม
รายงานผลการตรวจประเมินภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน) 

9.  จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ 
     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของ 
     ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)     
10. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา   รหัสต าแหน่ง  632013 
หน่วยงานที่บรรจุ   ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    22,750.-  บาท     อัตราเลขที่   5427202 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1.  ปริญญาโทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  
   2.  มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร  
 3.  สามารถพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ 

4.  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปและอุปกรณ์ส านักงานได้ดี 
5.  หากมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและวิเคราะห์งบประมาณ หรือการบริหารโครงการใน

สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. รับผิดชอบการวิเคราะห์การจัดท างบประมาณและติดตามการจัดท าแผนงานงบประมาณประจ าปีของ

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์จัดท าข้อมูลเพื่อการชี้แจงค าขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี  

2. วิเคราะห์ก ากับติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3. ด าเนินการและวิเคราะห์สรุปผลการจัดหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

4. วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในและนายนอกและก ากับติดตามการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับนานาชาติ (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA)เพ่ือ
น าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการท างาน 

5. ก ากับติดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx, QS Word University 
Rankings และ QS Stars University Rankings)  

6. ติดตามข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

7. สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนและต้องได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน 
แต่ละคณะวิชา/วิทยาลัย ประจ าปี  

8. น าเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไปยังผู้บริหาร คณะกรรมการ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

9.  ประสานการจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าพาหนะ ส าหรับผู้ประเมินคุณภาพ   
    การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน     
10. ประสานงานกับเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ   
     การศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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11. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ   
     สถาบันให้เป็นปัจจุบัน  
12. ประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  
     โดยประสานงานก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน (นับตั้งแต่การก าหนดวันตรวจปะเมินการจัด   
     ทีมผู้ตรวจประเมิน การขออนุญาตต้นสังกัดผู้ตรวจประเมิน การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจ 
     ประเมิน รวบรวมผลการตรวจประเมิน และรวบรวมรูปเล่มรายงานผลการตรวจประเมินภายหลังจาก 
     เสร็จสิ้นการตรวจประเมิน) 
13. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   รหัสต าแหน่ง  632014 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองนโยบายและแผน   จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    22,750.-  บาท     อัตราเลขที่   5818219 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
           หรือสาขาที่เก่ียวข้อง  
   

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดท าแผนแม่บททางการศึกษา แผนยุทศาสตร์การกพัฒนามหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการศึกษาระยะ

ยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น จัดท าและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนนักศึกษา 5 ปี วิเคราะห์คาดคะเนแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาเสนอ
มหาวิทยาลัย  

2. จัดท า ประสานงาน โครงการ/กิจกรรม Mega Project  โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ
เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/งาน
โครงการ/กิจกรรม เฉพาะกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3. วิเคราะห์ วิจัยในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น 
ด้านงบประมาณ ด้านนักศึกษา ด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก เป็นต้น    

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน 
และงบประมาณเงินรายได้ บันทึกข้อมูลโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการในระบบติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCER  

5. จัดท างบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
6. วิเคราะห์ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและงบประมาณเงินรายได้ สรุปปัญญา อุปสรรค ที่ท าให้

การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  
7.  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับใน  
    หน้าที่ 

      ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
      ด้านการประสานงาน 
 1.  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย    
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    สถาปนิก   รหัสต าแหน่ง  632015 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองอาคารสถานที่  จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    19,500.-  บาท    อัตราเลขที่   5416204 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1. ปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตร 5 ปี 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกข้ึนไป 
 3. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้ 
 4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปเหมือนออกแบบ เช่น SketchUp,  
              3ds MAXเป็นต้น 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

    1.1 ศึกษารายละเอียด เช่น ลักษณะพ้ืนที่ที่ก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงค์ของการใช้ประโยชน์ 
กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม เพื่อค านวณร่างแบบ 
ออกแบบ เขียนแบบ ก าหนดรายละเอียด และประมาณราคาเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารหรือการตกแต่งต่อเติม
อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ท ารูปจ าลองอาคารและสิ่งก่อสร้าง ออกแบบ แก้ไข ดัดแปลงอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุด งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมทั้งไทยและสากลเพ่ือให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประหยัด และสอดคล้องตามกฎหมายที่ก าหนด 

    1.2 ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ
เขียนแบบ แก้ไขแบบ อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารเพ่ือให้
ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล 

    1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญญาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 

    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
    3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัสต าแหน่ง  632016 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองอาคารสถานที่  จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    19,500.-  บาท    อัตราเลขที่   5716210                       
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขา
ที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง  
 2. สามารถด าเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและค านวณราคากลาง เกี่ยวกับงานก่อสร้างโดยละเอียดได้ 
          3. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้ 
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เป็นอย่างดี 
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

    1.1 ส ารวจพื้นที่ ส าหรับงานก่อสร้าง ระบบโครงสร้างอาคาร วัสดุ การใช้สอยพื้นที่องค์ประกอบอาคาร
วัดระยะพื้นที่ เพื่อเขียนแบบโครงร่าง แจ้งผลให้สถาปนิกหรือวิศวกรด าเนินการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง 

    1.2 ประมาณราคางานก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง การถอดแบบ ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง ค านวณ
ค่าแรงในการก่อสร้าง และราคากลาง เพ่ือประกอบการด าเนินการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง 

    1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญญาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 

    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
    3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ 
    4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญญาและชี้แจงต่าง ๆ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
    4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ  
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    วิศวกร    รหัสต าแหน่ง  632017 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองอาคารสถานที่  จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    19,500.-  บาท    อัตราเลขที่   6316222                       
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส ารวจ 
2.  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) 

 หมายเหตุ กรณีไมมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ตองด าเนินการจัดหาใบอนุญาตดังกลาว 
ใหไดภายใน 2 ป นับจากวันเริ่มสัญญาจาง มิฉะนั้นจะถือวาพนสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและค านวณ พิจารณาการตรวจสอบ คนคว้า ทดสอบ   วิเคราะห
และวิจัย วางโครงการกอสราง ใหค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา เชน อาคารเรียน ถนน สะพานก าแพงคัน
ดิน โครงสรางส าหรับรองรับ ถังน้ ามัน ถังเก็บของไหล วิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรมโยธา และที่เกี่ยวกับ การผังเมือง
เพ่ือวางโครงการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคม เปนตน 
 1.2 ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา 
  1.3 ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ชวยสอน ใหค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแกเจาหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 2. ด้านการวางแผน  
 2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน  
 3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
 4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้บุคลากร ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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รายละเอียดต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครัง้ท่ี 1/2563 
……………………………………………….. 

ต าแหน่ง    ช่างเทคนิค   รหัสต าแหน่ง  632018 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองอาคารสถานที่  จ านวน   1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง    14,950.-  บาท    อัตราเลขที่   5716210                       
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาช่างไฟฟ้า 
2. มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 งานซ่อมบ ารุงดูแลระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์  ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและ
ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ ในความรับผิดชอบ เพ่ือให้ระบบสื่อสารพร้อมใช้ตลอดเวลา  
 1.2 งานซ่อมบ ารุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคาร การติดตั้งโทรศัพท์เพ่ิมเติมและโยกย้าย ตัดโอน
สายโทรศัพท์ให้กับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 1.3 ประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบบริการและ
แก้ไขปัญหาระบบโทรศัพท์ในเบื้องต้น  
 1.4 งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าควบคุมต่างๆ ของระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องในงานของสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 1.5 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบสูบน้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เบื้องต้น 
 1.6 จัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ จดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
งานระบบสื่อสารทางโทรศัพท์ 
 2. ด้านการวางแผน  
 2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบและร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้านการประสานงาน  
 3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ  
 4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น ถ่ายทอดความรู้รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
 4.2 ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง 
ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2563 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง    บุคลากร     รหัสต าแหน่ง  632019 
หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล   จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง       19,500 บาท          เลขที่อัตรา 6019220 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่วยงาน 

- เขียนชุดค าสั่งเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ให้ด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่

ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความต้องการของหน่วยงาน 

- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน 
- รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ

เครือข่าย จัดระบบการท างานเครื่อง การติดตั้ง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และตรงกับความต้องการใช้ของหน่วยงาน 

2. ด้านการวางแผน 
- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ งานด้านสารสนเทศของหน่วยงาน และน าไปวางแผนการท างานที่

รับผิดชอบในหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

- ติดต่อประสานงานด้านสารสนเทศในการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

- ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
- จัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาหรือตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานที่ตน

รับผิดชอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2563 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง    บุคลากร     รหัสต าแหน่ง  632020 
หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล   จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง       19,500 บาท          เลขที่อัตรา   5619210 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง     

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 
 1. ด าเนินการจัดสัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามโครงการ และจัดท าเอกสารการฝึกอบรม 
 2. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 3. ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4. จัดท ารายงานผลโครงการเสนอมหาวิทยาลัย และจัดท าท าเนียบวิทยากร 
 5. บันทึกข้อมูลการพัฒนาบุคลากรลงฐานข้อมูลระบบบุคลากร (MIS) 
 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการอบรม สัมมนา และเป็นพิธีกรการฝึกอบรม สัมมนา 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 2.  ด้านการวางแผน 
      จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วม
วางแผนการท างานของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
      

3.  ด้านการประสานงาน 
      1. ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
                2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2563 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง    นักวิเทศสัมพันธ์    รหัสต าแหน่ง  632021 
หน่วยงานที่บรรจุ กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ  จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง       22,750 บาท          เลขที่อัตรา   5418207 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ปริญญาโทสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  

2. มีความรู้ด้านกฎหมายจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
1.1 ปฏิบัติและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานที่ 
1.2 สามารถท างานเอกสารโต้ตอบเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
1.3 สามารถท างานด้านการแปลเอกสารไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ได้อย่างถูกต้อง 
1.4 จัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้ 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งสามารถท างานเป็นทีม
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
4.1 มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา คิดบวก และมีความรับผิดชอบ 
4.2 ช่วยงานบริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 
4.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2563 
………………………………………………………….. 

 

ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา    รหัสต าแหน่ง   632022 

หน่วยงานที่บรรจุ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน         1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง  19,500.-    บาท    เลขที่อัตรา     6314239 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์   
    ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน  
2. มีประสบการณ์ในการเกี่ยวกับงานผลิตสื่อการศึกษา ไม่น้อยว่า 2 ปี  

 
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การจัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือให้การแสดงหรือการบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียง หรือเครื่องฉายด าเนินไปโดย
ความเรียบร้อย เกิดความเหมาะสม 

1.2 ช่วยแปล เขียน เรียบเรียงค าบรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์      
หรือโทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ การน าเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพ่ือเผยแพร่
ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ด้านต่างๆ 

1.3 จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซมเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. การวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และร่วมการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1   ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

4.2   จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับข้อมูลและความรู้ต่างๆ            
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2563 
………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน   รหัสต าแหน่ง  632023 
หน่วยงานที่บรรจุ หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท    เลขที่อัตรา  6322205 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 1.1 รวบรวม/ส ารวจข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้นและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ  
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 1.3 วางแผนงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและบัญชี จัดตารางเวลา (Times Schedule) และ
ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบที่ต้องการให้ในการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 
 1.4 จัดท ากระดาษท าการ เพ่ือใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และเอกสาร หลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจนและเชื่อถือได้ 
 1.5 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 1.6 สรุปผลและรวบรวมข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ จากกระดาษท าการที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
น าเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบและเมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว  
 1.7 การติดตามและประเมินผลการรายงานที่เสนอแนะหน่วยรับตรวจ ว่าได้ปฏิบัติหรือยังมิได้มีการปฏิบัติ 
เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารสั่งการอีกครั้ง โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 1.8 วิเคราะห์และจัดท างบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.9 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.10 งานอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
4. ด้านการบริการ 
 4.1 บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance service) โดยตรวจสอบงานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

4.2 บริการให้ค าปรึกษา (Consulting service) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานท่ีตน
รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยรับตรวจ 

 
 
 
 



-25- 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 1/2563 
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ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รหัสต าแหน่ง  632024 
หน่วยงานที่บรรจุ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวน         1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500  บาท เลขที่อัตรา     6315215 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  
2. ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
- งานด้านบริหารงานทั่วไป 
- งานด้านวิชาการและงานทะเบียน 
- งานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี    
 - งานตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารประกอบการรับเข้าและงานทะเบียนการศึกษาต่าง ๆ 
- งานวิเคราะห์และรวบรวมสถิติข้อมูลการสนับสนุนวิชาการและงานทะเบียน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
-  งานวางแผนพัฒนา/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่ปฏิบัติ 
-  งานนโยบายและแผนตามนโยบายของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและของ

มหาวิทยาลัย 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

          3.    ด้านการประสานงาน 
-   การประสานงานเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
-   การประสานงานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 

          4.    ด้านการบริการ 
- งานให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
- งานติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไป

ได้ 
    ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
- งานบริการถาม-ตอบปัญหา หรือชี้แจงเก่ียวกับภาระงานและงานที่เกี่ยวข้อง 
- งานบริการทั่วไปในห้อง Rmutt Student Service Center 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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