
 

 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   
ครั้งท่ี  2/2563   

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

  ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจ ุ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี  2/2563  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.   ตําแหนงท่ีรับสมัครและหนวยงานท่ีสังกัด 

จํานวน    11   อัตรา  (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้) 

1.1 วุฒิปริญญาตรี    อัตราเงินเดือน  19,500 บาท  

1.2 วุฒิปริญญาตรี (5ป)  อัตราเงินเดือน  20,540 บาท 

1.3 วุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือน  22,750 บาท 

2.   คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน 

2.1   ผูสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป  และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
 (2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (ข) ลักษณะตองหาม 
(1)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  
(2)  เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ  

หรือเปนโรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอ่ืน  
(4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  
(5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
(10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน ในหนวยงาน

ของรัฐ 
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       2.2  หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารโดยใช
หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ      
(แบบ สด.43) เทานั้น 
  2.3  สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไมรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
 3.  การรับสมัครและคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  กําหนดการรับสมัครคัดเลือกระหวางวันท่ี  1–7  ตุลาคม  2563  ผูประสงคสมัครสามารถสมัคร
ไดทางอินเทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
www.rmutt.ac.th   หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี 2/2563”  หรือ www.rmutt.ac.th/  ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ  ยกเวนวันสุดทายของการ      
รับสมัครคือวันท่ี  7  ตุลาคม 2563  ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดท่ีธนาคารกรุงไทย
ตามเวลาปดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.    
  คาธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้    
        (1)  ชําระคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300  บาท  (ไมรวมคาธรรมเนียมธนาคาร) โดยผาน
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
             (2)  คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 50 บาท 
                     4.  กําหนดการเกี่ยวกับการดําเนินการสอบแขงขัน 
                          มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย       
สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2563 โดยมีกําหนดการเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศรับสมัครฯ ท้ังนี้ กําหนดการ 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการประกาศรายละเอียดตาง ๆ ทางเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th  หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563”   
    5.  เง่ือนไขการรับสมัคร   
         5.1  ในการสมัครครั้งนี้ ผูสมัครสอบแขงขันตองสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตไดเพียงชองทาง
เดียวและครั้งเดียวเทานั้น 
         5.2  ผูสมัครสอบแขงขันสมัครไดเพียง 1 ตําแหนงเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได 
         5.3 ผูสมัครสอบแขงขัน ตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผู มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัครใหถูกตอง ครบถวน ตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนด
ไวในประกาศรับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัคร
แนบผานระบบไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะถือวา
ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
         5.4 การสมัครสอบออนไลนทางอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จ
ตอเจาพนักงาน   
 
 
 
 

http://www.rmutt.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/
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          6. เอกสารท่ีตองแนบผานระบบใบสมัครออนไลน  
         6.1 รูปถายหนาตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว  ไมสวมหมวก ไมสวมแวนกันแดด แตงกายสุภาพ   
         6.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา วาสําเร็จการศึกษาภายในวันท่ีท่ีปดรับสมัครสอบแขงขัน    
                       6.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ   
         กรณีไมมีหลักฐานตามขอ 6.2 และ 6.3 แตสําเร็จการศึกษาแลว และอยูระหวางขออนุมัติ
หนังสือรับรองคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบันการศึกษา ใหยื่นหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษา ท่ีระบุวาเปนผูสอบผานครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ซ่ึงวันสําเร็จการศึกษาตองอยู
ภายในวันท่ีท่ีปดรับสมัครสอบแขงขัน 
          ท้ังนี้  หากผานการคัดเลือกจะตองนําหลักฐานฉบับสมบูรณตามขอ 6.2 และ 6.3 มายื่น  
ณ วันท่ีรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการดวย  
         6.4  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส  หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถามี) 
         6.5  หลักฐานการแสดงประสบการณตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในรายละเอียดสาขาวิชาตามท่ี
แนบทายประกาศนี้   เชน ใบรับรองการผานงานจากผูบังคับบัญชา 
         6.6  ผูสมัครเพศชายตองแนบสําเนาหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 
ไดแก หนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ 
(แบบ สด.43) หรือ หลักฐานอ่ืนท่ีระบุวันท่ีพนภาระทางทหารท่ีออกโดยสัสดี หรือนายอําเภอ เทานั้น เอกสาร สด.9 
หรือหนังสือรับรองผานการฝกวิชาทหาร กรมการรักษาดินแดน ไมสามารถใชเปนหลักฐานได 

       6.7  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ 
TOEFL ไมนอยกวา 400  หรือ IELTS  ไมนอยกวา 4  หรือ TOEIC ไมนอยกวา 400  หรือ   RT-TEP โดยจะตอง 
ไดไมนอยกวา 4 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเทียบเทา(ถามี) และตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
ในใบผานการทดสอบดังกลาว (กรณีท่ีไมไดกําหนดระยะเวลาไวใหใชไดไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีประกาศผลสอบ)  

        6.8 ผลการสอบคอมพิวเตอร โดยผูสมัครท่ีไดรับใบประกาศผานการสอบผานมาตรฐานคอมพิวเตอร
ในระบบ  IC 3 สามารถแนบได (ถามี) 
 7.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีสอบ   

        7.1 ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน)ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2563   
        7.2 หลักฐานท่ีตองนํามาในวันทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(ขอเขียน) 

               (1) บัตรเขาหองสอบ (พิมพบัตรเขาหองสอบไดหลังจากท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ) 
       (2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง  
      7.3  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)  วันท่ี  28  ตุลาคม  2563  
                            7.4  หลักฐานท่ีตองยื่นในวันทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
         (1)  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ 
                                  (2)  สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ  
       8. เกณฑการตัดสิน 

      ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการสอบแขงขัน จะตองเปนผูไดคะแนนการสอบ ดังนี้ 
      8.1  คะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา

คอมพิวเตอร  ซ่ึงสองวิชารวมกันตองไมต่ํากวารอยละ  50    
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   กรณีท่ีไมตองทดสอบความรูความสามารถท่ัวไปในแตละวิชา ดังนี้ 

               -  ภาษาอังกฤษ : ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีไดรบัการรับรอง โดยคะแนน
การทดสอบ TOEFL ไมนอยกวา 400  หรือ IELTS  ไมนอยกวา 4  หรือ TOEIC ไมนอยกวา 400  หรือ RT-TEP โดยจะตอง  
ไมนอยกวา  4    หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษท่ีเทียบเทา(ถามี) และตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบผาน
การทดสอบดังกลาว  (ระยะเวลา ไมเกิน 2 ป นับจากวันท่ีผานการทดสอบ) 

               -  คอมพิวเตอร : ผลการสอบคอมพิวเตอร โดยผูสมัครท่ีไดรับใบประกาศการสอบผาน
มาตรฐานคอมพิวเตอรในระบบ IC 3 สามารถแนบได (ถามี)  

    -  โดยผูสมัครตองแนบผลดังกลาว ณ วันท่ีสมัครผานระบบออนไลน   
                  8.2  คะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(สอบขอเขียน) ตองไมต่ํากวา       
รอยละ 60  

         8.3  ผูไดคะแนนสอบตามขอ 8.1 และ 8.2 จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง และไดคะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)  
ตองไมต่ํากวารอยละ 70   

       9. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการสอบแขงขัน 
         9.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบแขงขันและสถานท่ีสอบแขงขัน จะประกาศ 
ใหทราบท่ัวกันภายในวันท่ี  12  ตุลาคม   2563  ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th     
        9.2  ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  
(สอบขอเขียน)  ภายในวัน ท่ี  22 ตุลาคม   2563  เพ่ือเข ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน ง 

(สอบสัมภาษณ) ตามท่ีกําหนดไวแลวทางเว็บไซต  www.rmutt.ac.th     
                                 9.3  ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(สอบสัมภาษณ)    
ภายในวันท่ี  30  ตุลาคม  2563  ทางเว็บไซต www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลําดับของผูผานการสอบแขงขัน    
ท่ีไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดบั  และหากไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากลําดับเลขประจําตัวสอบ  
  10. การบรรจุและแตงตั้ง 
       10.1 ผูผานการสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุแตงตั้งตามลําดับในบัญชีผูสอบผาน 
การแขงขัน โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดไวในขอ 1 
       10.2 บัญชีผูผานการสอบแขงขันได ใหยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือคัดเลือกครบกําหนด 1 ป     
นับแตวันข้ึนบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครสอบแขงขันครั้งใหมในสาขาวิชาเดียวกัน           

  11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบแขงขันได 
        ผูผานการสอบแขงขันไดจะตองทําสัญญาจางตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และตองปฏิบัติ
ตามขอตกลงภาระงานซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางทํางาน   
    
          ประกาศ  ณ   วันท่ี   21 กันยายน  พ.ศ.  2563              
 

 
                                                                          
                                 (ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ  ไกฟา) 

         รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      

http://www.rmutt.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/


 
        

                                         
 หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

 ครั้งท่ี 2/2563   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน คะแนน กําหนดการสอบแขงขัน 
1. ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
     ตามรายละเอียดและลักษณะงานท่ีกําหนด 
 
 
2. ทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป 
     1.1 วิชาคอมพิวเตอร 
     1.2 วชิาภาษาอังกฤษ 
 
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
     วัดความรู ความสามารถ  ประสบการณ  ประวัติสวนตัว 
ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

วันท่ี   17   ตุลาคม   2563  
ตั้งแตเวลา  09.00 – 12.00 น.   

 
วันท่ี  17  ตุลาคม   2563 
ตั้งแตเวลา 13.30 – 15.30 น.  
 
 
วันท่ี  28  ตุลาคม  2563 
ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2563 
…………………………………………………… 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) รหัสตําแหนง   632001 
หนวยงานท่ีบรรจุ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร    จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง    19,500  บาท                    อัตราเลขท่ี    5704212 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 

มีความรูงานดานอาหารและการจัดเลี้ยงอาหารตาง ๆ และสามารถปฏิบัติงานดานการประกอบอาหาร

ตาง ๆ เชน เบเกอรี่ อาหารงานเลี้ยงตาง ๆ และสามารถจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบตาง ๆ ได 

2. ดานการวางแผน 

จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน 

3. ดานการประสานงาน 

สามารถติดตอสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอก และสามารถทํางานเปนทีมได 

4. ดานการบริการ 

 รักในงานบริการและการจัดเลี้ยง บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธดี 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2563 
.............................................................. 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง   632002  
หนวยงานท่ีบรรจ ุ กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน   1 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    อัตราเลขท่ี 6020221 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาตรี ดานการพยาบาล หรือ ทางดานสาธารณสุข 
2. (ถามี)ประสบการณในการดูแลชวยเหลือผูปวย และการดําเนินกิจกรรมดานการบริการสุขภาพ  

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  
3. (ถามี)ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร  Microsoft office/ Internet /E-mail          

เปนอยางดี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฝายสุขภาพอนามัย 
- ดานการพยาบาล จัดทําแผนงานและวางแนวทางในการใหบริการดานการดูแลสุขภาพและ   
  อนามัยของนักศึกษา และบุคลากร ใหบริการปฐมพยาบาลและบริการทางสุขภาพแกนักศึกษา  
  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
- งานรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือให     
  นักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมท้ังการจัด 
  กิจกรรม เพ่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
- งานจัดหาเพ่ือการบริการรักษาพยาบาล ใหคําแนะนําจัดซ้ือ จัดหายาและเวชภัณฑ เพ่ือการ 
  ใหบริการรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดจางแพทยท่ีมาทําการรักษา ภายในหองพยาบาล 
- สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของฝายสุขภาพและอนามัย ใหดําเนินไปดวยความ  
  เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 

2. ดานการวางแผน 
  - ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงานดานการวางแผนการจัดทําโครงการ/กิจกรรมของฝายสุขภาพและ

อนามัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ รวมกับเจาหนาท่ีของฝายสุขภาพและอนามัย 
- วางแผนการจัดเก็บรวมรวมหลักฐานในงานตามภารกิจ เพ่ือเปนฐานขอมูลในการใหบริการ 
- วางแผนและจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของฝายสุขภาพและอนามัย 

3. ดานการประสานงาน 
- ปฏิบัติงานดานการประสานการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 
- ประสานการดําเนินงานกับกลุมและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการ  
  ปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี  2/2563 
...................................................... 

 
ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา   รหัสตําแหนง  632003 
หนวยงานท่ีบรรจุ กองพัฒนานักศึกษา   จํานวน    2 อัตรา 
อัตราคาจาง  19,500 บาท    เลขท่ีอัตรา   5220201, 6320222 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ 
1.1 ใหบริการนักศึกษา และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
1.2 สนับสนนุภารกิจของพัฒนานักศึกษา 
1.3 ศึกษา คนควา วิเคราะห และรวบรวมเอกสาร ดานกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

2. ความรูความสามารถท่ีตองการ 
2.1 มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
2.2 มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ 
2.3 มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําหรับสํานักงาน ไดแก Microsoft office    

และpower point ได 
2.4 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2563 
……………………………………………….. 

ตําแหนง    สถาปนิก   รหัสตําแหนง  632004 

หนวยงานท่ีบรรจุ   กองอาคารสถานท่ี  จํานวน   1  อัตรา 

อัตราคาจาง    20,540.-  บาท    อัตราเลขท่ี   5416204 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 1. ปริญญาตรี ทางดานสถาปตยกรรมศาสตร  หลักสูตร 5 ป 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลกัระดับภาคีสถาปนิกข้ึนไป 
 3. สามารถเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร AUTOCAD ได 
 4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยวาดรูปเหมือนออกแบบ เชน SketchUp,  
              3ds MAXเปนตน 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 

    1.1 ศึกษารายละเอียด เชน ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีกอสราง งบประมาณ จุดประสงคของการใชประโยชน 
กฎหมายเก่ียวกับการออกแบบและกอสรางอาคาร และวิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพ่ือคํานวณรางแบบ 
ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเก่ียวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอเติม
อาคารสถานท่ีและสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและ
สิ่งกอสรางท่ีชํารุด งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมท้ังไทยและสากลเพ่ือให
ถูกตองตามหลักวิชาการ ประหยัด และสอดคลองตามกฎหมายท่ีกําหนด 

    1.2 ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบ
เขียนแบบ แกไขแบบ อาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสรางและตกแตงอาคารเพ่ือให
ถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล 

    1.3 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมา และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญญาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 2. ดานการวางแผน 

    วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
    3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
    3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง และบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2563 
………………………………………………………….. 

 
ตําแหนง    นักวิเทศสัมพันธ    รหัสตําแหนง  632005 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ กองยุทธศาสตรตางประเทศ  จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท          เลขท่ีอัตรา   5418207 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ปริญญาโทสาขาวิชาทางดานรัฐศาสตร อักษรศาสตร  ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ บริหารธุรกิจระหวางประเทศ  

2. มีความรูดานกฎหมายจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

3. มีประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานดานยุทธศาสตรตางประเทศจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

ดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกสถานท่ี 

1.2 สามารถทํางานเอกสารโตตอบเปนภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

1.3 สามารถทํางานดานการแปลเอกสารไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ไดอยางถูกตอง 

1.4 จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานได 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ เพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังสามารถทํางานเปนทีม

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานแกบุคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2563 

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

ตําแหนง    นักวิเทศสัมพันธ       รหัสตําแหนง 632006 
หนวยงานท่ีบรรจุ   กองยุทธศาสตรตางประเทศ          จํานวน 1  อัตรา 
อัตราคาจาง           19,500  บาท    เลขท่ีอัตรา  5718220   

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. มีผลสอบ TOEIC ไมต่ํากวา 650 คะแนน 
3. มีประสบการณการทํางานดานงานยุทธศาสตรตางประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ จะไดรับการพิจารณา  

เปนพิเศษ 
4. สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางไดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
ดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติงาน 
1.5 ปฏิบัติและสนับสนุนการดําเนินโครงการตางๆ ของหนวยงานท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 
1.6 สามารถทํางานเอกสารโตตอบเปนภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
1.7 สามารถทํางานดานการแปลเอกสารไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย ไดอยางถูกตอง 
1.8 จัดลําดับข้ันตอนการทํางานอยางเปนระบบ รูวิธีแกไขปญหาและพัฒนางานได 

2. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการตางๆ เพ่ือให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน 
3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังสามารถทํางานเปนทีม
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานแกบุคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสราง
ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
4.1 มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา คิดบวก และมีความรับผิดชอบ 
4.2 ชวยงานบริการดานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนากองยุทธศาสตรตางประเทศ 
4.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีเปดรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2563 
………………………………………………………….. 

 
ตําแหนง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   รหัสตําแหนง  632007 
หนวยงานท่ีบรรจ ุ กองกลาง      จํานวน   1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500 บาท           เลขท่ีอัตรา   6301208 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ปริญญาตรีทุกสาขา  

 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

2. ตรวจสอบ วิเคราะห และกลั่นกรองขอมูล หนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ กอนนําเสนอผูบริหาร 

เพ่ือพิจารณา 

3. รวบรวม จัดเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ โดยการประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือนําเสนอผูบริหารสําหรับใชในการประชุมหรือบรรยายตาง ๆ  

4. จัดทําตารางนัดหมายการปฏิบัติงาน การประชุมสัมมนาและภาระงานอ่ืน ๆ ในแตละวันของผูบริหาร 

5. ราง – พิมพ หนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ เพ่ือใชในการติดตอระสานงานกับหนวยงานและ 

องคกรอ่ืน ๆ 

6. รับ-สง หนังสือราชการและเอกสารไปยังหนวยงานตาง ๆ ท้ังในรูปแบบของกระดาษและในระบบ     

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-office) 

7. ดําเนินการเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการของผูบริหาร การยืมเงินทดรองจาย การซ้ือบัตร

โดยสารการเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดจนทํารายงานการเดินทางและสงใชเงินยืมทดรองจาย 

8. ดําเนินการจัดประชุมตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย การออกหนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติเบิก

คาใชจายในการประชุม เบี้ยประชุม อาหารวางและเครื่องดื่ม การบันทึกและจดรายงานการประชุม 

ตลอดจนการสรุปรายงานการประชุม 

9. จัดเก็บและตัดแยกหนังสือราชการและเอกสารตาง ๆ ท่ีดําเนินการเรียบรอยแลวเขาแฟม โดยแยก

ประเภทของงานเพ่ือความสะดวกในการคนหาหรือนํากลับมาใชใหม 

10. ตรวจเช็ค E-mail ของผูบริหาร และสืบคนขอมูลตาง ๆ ทาง Interment ตามท่ีผูบริหารสั่งการ 

11. บริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการตาง ๆ ท้ังบุคคลภายในและภายนอก 

12. ชวยงานดานพิธีการตาง ๆ จัดเตรียมงานบวงสรวงของมหาวิทยาลัย เชน วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ 

งานราชมงคลนอมเกลาฯ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2563 
.............................................. 

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา       รหัสตําแหนง 632008 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา    จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       22,750 บาท           เลขท่ีอัตรา  6013216 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ทุกสาขา  
2. ถามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
3. ถามีประสบการณหรือผานการอบรมเก่ียวกับการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 สามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 
1.2 ประสานงานคณะกรรมการราง SOPs และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพ่ือจัดประชุม 

จัดทําคําสั่งท่ีเก่ียวของ รวมถึงวางแผนการขอรับพิจารณาโครงรางการวิจัยเพ่ือขอรับพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย  

1.3 กํากับ ดูแล ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน (DRMS) ของมหาวิทยาลัย 
1.4 จัดทํารายงาน บทสรุปผูบริหาร เก่ียวกับขอมูลงานดานการวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบายสําหรับผูบริหาร 
1.5 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และจัดทําขอมูลเพ่ือกําหนดทิศทางงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัย 
1.6 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

2. ดานการวางแผน 
2.1 มีการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน และสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห 

แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
2.2 มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ เก่ียวกับการวิจัย 
2.3 จัดทําแผนและปฏิบัติการดําเนินงานเก่ียวกับทุนภายใน และแหลงทุนหนวยบริหารและจัดการทุนวิจัย

ดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) 
3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกหรือหนวยงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ 
     ตามท่ีกําหนด 

          3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความ 
     เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาการจัดทําขอมูลในระบบ DRMS 
4.2 ใหขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพ 
4.3 สนับสนุนและใหความรวมมือในการประสานกับหนวยงานภายในและภายนอกเก่ียวกับดานงานวิจัย 
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รายละเอียดตําแหนงท่ีรับสมัครสอบแขงขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2/2563 

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

ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา       รหัสตําแหนง 632009 
หนวยงานท่ีบรรจุ   คณะวิศวกรรมศาสตร          จํานวน 1  อัตรา 
อัตราคาจาง           19,500  บาท    เลขท่ีอัตรา  5708230   
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร,อิเล็กทรอนิกส-โทรคมนาคม 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1.ปฏิบัติหนาท่ีทางดานงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน และการทดสอบทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 2.เปนผูชวยสอนรายวิชาปฏิบตัิดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 3.จัดทําทะเบียนเครื่องมือ ครุภัณฑในหองปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 4.ดูแลเครื่องมือ อุปกรณในหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 5.วางแผนการจัดซ้ือวัสดุสําหรับใชในการทดสอบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 6.บริการใหคําแนะนําสําหรับนักศึกษาและบุคคลอ่ืนนท่ีมาขอใชบริการเครื่องมือและอุปกรณในหอง 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 7.ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีจะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  ครั้งท่ี 2/2563 
.............................................. 

ตําแหนง    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป   รหัสตําแหนง 632010 
หนวยงานท่ีบรรจุ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  1  อัตรา 
อัตราคาจาง       19,500 บาท           เลขท่ีอัตรา  5214201 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. ปริญญาตรีทุกสาขา 
2. มีประสบการณในการทํางานดานการบริหารงานท่ัวไปไมนอยกวา  1 ป  

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ดานการปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ีงานบริหารงานท่ัวไป ดังนี้  
1.1 ปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีวางแผนการจัดทําโครงการการเขียนแผนปฏิบัติราชการ 
สรุป รวบรวมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน และจัดทํารายงาน ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  

1.2 ปฏิบัติงานบุคลากร จัดทําโครงสรางและอัตรากําลังบุคลากรภายในสํานักฯ ดําเนินงานการ          
สรรหา บรรจุแตงตั้งบุคลากรภายในสํานัก จัดทําทะเบียนประวัติ จัดทําสถิติและสรุปการลา 
ดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร ดําเนินงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ดําเนินงาน
ดานสิทธิประโยชนของบุคลากร   

1.3 ปฏิบัติงานประกันคุณภาพศึกษา จัดเก็บสถิติ รวบรวมขอมูลรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตเอง ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1.4 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2. ดานการวางแผน 
- วางแผนในการดําเนินงานดานตาง ๆ เชน วางแผนการดําเนินงานการจัดทําแผน วางแผนการ

ปฏิบัติงานงานบุคคลากร วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายและสัมฤทธิ์ผล  

 3. ดานการประสานงาน 
 - ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดความรวมมือ ทําใหงานสําเร็จลุลวงสัมฤทธิ์ผลตามท่ี
กําหนดไว   

    4.   ดานการบริการ 
- ใหบริการติดตามประสานงาน และอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายในสํานักฯ ในเรื่องตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ ใหบริการหนวยงานท่ีขอความอนุเคราะหใชสถานท่ี หองประชุม หองเรียน และ
หองปฏิบัติการตาง ๆ  
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