
 

 

 
 

 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน   

ครั้งท่ี  2/2557   
----------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  คร้ังที่ 2/2557  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.   ต าแหน่งท่ีรับสมัครและหน่วยงานท่ีสังกัด 

จ านวน  41  อัตรา  (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้) 
1.1 วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน  19,500  บาท   
1.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน  22,750  บาท  

2.   คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

2.1   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552  ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน      

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
/(9) เคยถูกลงโทษ...... 
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 (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
 (10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน               

ในหน่วยงานของรัฐ 
 2.2  หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
 2.3  ส าหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไม่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

 3.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซด ์         

กองบริหารงานบุคคลที่ www.ped.rmutt.ac.th  หรือรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล  ชั้น 4  อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก  ต าบลคลองหก 
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ตั้งแตว่ันที่  8-30  กันยายน  2557  เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. 
เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4913-18  

 4.  การยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 4.1  สมัครด้วยตนเอง  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน  ณ  กองบริหารงานบุคคล   
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ถนนรังสิต-นครนายก  
ต าบลคลองหก  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 – 30  กันยายน  2557  เวลา 08.30 - 12.00 น. และ
เวลา 13.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
 4.2  ค่าธรรมเนียมสอบ   ช าระค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ได้ที่กองคลัง ฝ่ายการเงิน   ชั้น 3 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้  
 4.3  หลักฐานการสมัคร 
   4.3.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์  จ านวน 1 ฉบับ 
   4.3.2  ส าเนาใบปริญญาบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก  
ผู้มีอ านาจว่าส าเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก  จ านวน 1 ฉบับ  กรณีอยู่ระหว่างเสนอสภาอนุมัติ
ปริญญา วันอนุมัติต้องอยู่ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัครคัดเลือก  ทั้งนี้  ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  จ านวน  1  ฉบับ    
   4.3.3  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  1  ฉบับ 
   4.3.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
   4.3.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนา 
หนังสือเดินทาง  จ านวน 1 ฉบับ 
 
        / 4.3.6  ส าเนาหลักฐาน......... 
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   4.3.6  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือ         
ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
   4.3.7  หลักฐานการแสดงประสบการณ์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดสาขาวิชา
ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 1 ฉบับ  เช่น ใบรับรองการผ่านงานจากผู้บังคับบัญชา     
   4.3.8  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 
 6 เดือน จ านวน 3 รูป 
   4.3.9  เพศชายต้องแสดงหนังสือรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้น 
การเกณฑ์ทหาร (สด.8) หรือ (สด.43) เท่านั้น 
   4.3.10  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทีไ่ด้รับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ 
TOEFL ไม่น้อยกว่า 434  หรือ IELTS  ไม่น้อยกว่า 4  หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 403  หรือ Password  ไม่น้อยกว่า  4      
หรือ IC3 หรือมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเทา่(ถา้มี) และต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบ             
ผ่านการทดสอบดังกล่าว 

ท้ังนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย      
เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4.4  เงื่อนไขการรับสมัคร 
   ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกคร้ังนี้เป็นอันโมฆะส าหรับผู้นั้น   

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก จะประกาศให้ทราบทั่วกันภายในวันที่     
13  ตุลาคม  2557 ณ  กองบริหารงานบุคคล  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พระชันษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลธัญบุรีและประกาศทางเว็บไซต์ที่  www.ped.rmutt.ac.th และ  www.rmutt.ac.th 

 6.  ก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ีคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  6.1  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง (ข้อเขียน) ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2557  หากสอบผ่านจะไดเ้ข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม           
กับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)  

กรณทีี่ไม่ต้องทดสอบภาคความรู้ความสารถทั่วไป เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร  
ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง โดยคะแนนการทดสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 434  
หรือ IELTS  ไม่น้อยกวา่ 4  หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 403  หรือ Password  ไม่น้อยกว่า  4    หรือ มาตรฐาน 
           / การทดสอบ............ 
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การทดสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า  และผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบผ่านการทดสอบ  
ซึ่งผู้สมัครต้องยื่นผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก    
       6.2  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันที่  14  พฤศจิกายน 2557    ณ  กองบริหาร   
งานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พระชันษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและประกาศ    

ทางเวบ็ไซต์ที ่ www.ped.rmutt.ac.th และ  www.rmutt.ac.th 
  6.3  ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ)์ ในวันที่  21 พฤศจิกายน  2557   
  (รายละเอียดสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ           
เข้ารับการคัดเลือก)          
                           6.4  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)    
ภายในวันที่  26  พฤศจิกายน  2557  ณ  กองบริหารงานบุคคล  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา   และ

ประกาศทางเวบ็ไซต์ที่ www.ped.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงล าดับของผู้ผ่าน    
การคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  และหากได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากล าดับเลขประจ าตัวสอบ  
 7. เกณฑ์การตัดสิน 

     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบ ดังนี้ 
     7.1  คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา

คอมพิวเตอร์  ซึ่งแต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
    7.2 คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง(ข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
    7.3 คะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  โดยผู้มีสิทธิเข้า

รับการทดสอบจะต้องได้คะแนนสอบตามข้อ 7.1 และ 7.2   
   7.4 การบรรจุและแต่งตั้งจะเป็นไปตามล าดับในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   7.5 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้  ให้ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบก าหนด 1 ปี นับแต่วัน

ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ในต าแหน่งเดียวกัน 
   
   

  ประกาศ  ณ   วันที่     8    กันยายน   พ.ศ.2557 
 
     
 

              (นายวิชัย   พยัคฆโส) 
                                          รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี             
                                                                                   
 

 

 

http://www.ped.rmutt.ac.th/
http://www.ped.rmutt.ac.th/
http://www.rmutt.ac.th/
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
 ครั้งท่ี 2/2557   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คะแนน ก าหนดการคัดเลือก 

1. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
     1.1 วิชาคอมพิวเตอร์  (ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
     1.2 วิชาภาษาอังกฤษ  (การใช้ภาษาอังกฤษ) 
  
 
2. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
     ตามรายละเอียดและลักษณะงานที่ก าหนด 
 
3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
     วัดความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์  ประวัติส่วนตัว 
ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  ทัศนคติ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

วันที่ 1  พฤศจิกายน  2557  
ตั้งแต่เวลา  13.30  – 15.30 น.   

 
 
วันที่  1  พฤศจิกายน  2557 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
วันที่ 21  พฤศจิกายน  2557 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
ณ  หน่วยงานเจ้าของอัตราที่เปิดคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 

………………………………………………………….. 
 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57201) 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาครุศาสตรเ์ครื่องกล     จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อตัรา  5602208 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบัณฑิต / วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต /อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกล 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 
1.1 ดูแลความพร้อมของอปุกรณ์และเครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และดูแลปริมาณวัสดุอุปกรณ์                     

ในการทดลองใหเ้พียงพอ 
1.2 ให้ค าแนะน าขัน้ตอนการใช้เครื่องมือ และเป็นผู้ช่วยอาจารย์และนกัศึกษาในการใช้ห้องปฏบิัติการ 
1.3 จัดท าคู่มือการปฏบิัติงาน วิธีการใช้เครื่องมือทุกประเภท ที่อยู่ในหอ้งปฏบิัติการ 
1.4 ปฏิบตัิงานต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
2.1 จัดท าแผนการใช้งานห้อง การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และส่ือการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ 
2.2 วางแผนและวิเคราะห์การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ เพื่อเสนอผู้บังคบับัญชาตัดสินใจ 
2.3 จัดท าสถิติการใช้ห้องปฏบิัติการด้านต่างๆ และจัดท ารายงานผลงานประจ าปี 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานทะเบียนจัดตารางสอน งานพัสดุ 
 และงานแผนงานและงบประมาณ ฯลฯ 
3.2  ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ที่มาใชห้้องปฏบิัติการ  
3.3  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่มาขอใช้ห้องปฏบิัติการ 
3.4  ติดต่อการซ่อมบ ารุงรักษา และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านการบริการ 
4.1 บริการเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบตักิาร  
4.2 บริการการยืม-คืนวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอน 
4.3 อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ใหก้ับอาจารย์ นักศึกษา บคุคลภายในและบคุคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 

………………………………………………………….. 
 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57202) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   จ านวน  2  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อตัรา  5603208 , 5603209 
        
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์
1. ศึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานภูมิทัศน ์
2. จัดเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนภาคปฏบิัตขิองสาขา 
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน 
4. ควบคุมดูแลการใช้ห้องปฏิบตัิการและการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมอืในงานภูมิทศัน์ 

2.ด้านการวางแผน 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแล เสนอการจัดหาและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัตกิารให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ 
2. เขียนผังการปฏบิัติงานในหน้าที่ แสดงเป็นล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิและหรือระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน

อย่างชัดเจน 
3. ช่วยด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.ด้านการประสานงาน 
ประสานงานกับส านักงาน หรือฝา่ยต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนตดิต่อประสานงานกบั
บุคคลภายนอก 

4.ด้านการบริการ 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการการใช้เครื่องมือและอปุกรณ์งานภูมิทัศน์ 
2. ด าเนินการจดัเตรียมวัสดุอปุกรณ์ หรือหาเครื่องมือส าหรบังานวิจัย หรือโครงการของคณาจารย์และนักศึกษา

ของสาขาวิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 

………………………………………………………….. 
 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57203) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   จ านวน  1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท เลขที่อตัรา   5603210 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

 ได้รับวุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ /การผลิตพืช/พืชสวน 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

1. ด้านการปฏิบตัิการ งานห้องปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช พันธุศาสตร์ สารควบคุมการเจริญเติบโต          
การผลิตเห็ด 

1) ศึกษาและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สารเคมีและคุณสมบัตขิองสารแต่ละชนิดในห้องปฏิบตัิการเฉพาะ
สาขาให้ช านาญและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏบิัติการ 

2) ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือทีเ่กี่ยวข้องส าหรับการสอนภาคปฏิบตัิ        
3) ก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์ เครื่องมอื  ในห้องปฏิบตัิการเฉพาะสาขา ของนักศึกษาใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบการใช้

ห้องปฏิบัติการ 
4) ควบคุมดูแลการใช้ห้องปฏิบตัิการของนักศึกษา ตามช่วงเวลาที่ก าหนดในตารางการเรียนการสอน                 

ให้เป็นไปตามระเบียบการใช้ห้องปฏิบตัิ การอย่างเคร่งครัด 
2. ด้านการวางแผน 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแล เสนอการจัดหาและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัตกิารให้อยู่
ในสภาพพรอ้มใช้งานตามปกติ 

2) เขียนผังการปฏบิัติงานในหน้าที่ แสดงเป็นล าดบัขั้นตอนการปฏิบตัิและหรือระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

3) ช่วยด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
3. ด้านการประสานงาน 

ประสานงานกับนักวิชาการพัสดุในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
4. ด้านการบริการ 

1) ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ส าหรับการตรวจวิเคราะหท์างวิชาการ              
ตามที่มีผู้ร้องขอใช้บริการ 

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการท างานวิจัยหรือโครงการพิเศษของ
นักศึกษาและของอาจารย์ในสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย 

3) งานที่ได้รบัมอบหมายเปน็กรณี ๆ ไป 
 
 

 
 



 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57204) 
หน่วยงานทีบ่รรจ ุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท    จ านวน  1  อัตรา เลขที่อตัรา  5603212 
        
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  และได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

2.  มีประสบการณ์ท างานห้องปฏบิัติการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1.ด้านการปฏบิัติการ  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
   1.1 ปฏิบัติและช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
   1.2 เตรียมอุปกรณ์และสารเคมหีรืองานทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสาขา 
   1.3 สามารถใช้และดูแลเครื่องมอื และอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบตักิารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ด้านการวางแผน 

1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
1.2 เขียนผังการปฏบิัติงานในหน้าที่ เป็นล าดับขั้นตอนการปฏบิัติงานในห้องปฏบิัติการได้ 

3.ด้านการประสานงาน 
   ประสานงานกับนักวิชาการพัสดุในการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
4.ด้านการบริการ 

1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการท างานวิจัย หรือโครงการพิเศษ ของ

อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
1.3 สามารถท างานด้านธุรการและงานสารบรรณของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 
1.4 ปฏิบตัิงานช่วยสนับสนุนงานสอนต่างๆ ในสาขาได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57205) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท จ านวน  1 อัตรา  เลขที่อัตรา   5603213 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์/ เคมี / เคมีวิเคราะห์     
2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ จะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

1. ด้านการปฏิบตัิการ งานห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 
 ท าการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ วิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธีประมาณ (Proximate analysis) ระบบ van Soust 
system  และการวิเคราะห์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพอาหารสัตว์ 

1. ด้านการวางแผน 
จัดหา ดูแล และรักษา วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องปฏบิัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2. ด้านการประสานงาน 
1) ประสานงานในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
2) ประสานงานตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

3. ด้านการบริการ 
ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ในระดับมาตรฐานต่อสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57206) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท จ านวน  1 อัตรา   เลขที่อัตรา   5603214 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์/ เทคโนโลยีชีวภาพ / จุลชีววิทยา     
2.  ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการผลิตจุลินทรีย์ในระดบัอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีชีวภาพในระดับ

อุตสาหกรรมจะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

1. ด้านการปฏิบตัิการ งานห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์ 
1) ผลิตและตรวจสอบคุณภาพของจลุินทรีย์ โพรไบโอติก หาเชื้อไซเลจ จุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆรวมทั้งการผลิต

จุลินทรียใ์นระดับอุตสาหกรรม 
2) วิเคราะห์และตรวจสอบค่าทางชีววิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว ์

2. ด้านการวางแผน 
จัดหา ดูแล และรักษา วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ในห้องปฏบิัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

2. ด้านการประสานงาน 
ประสานงานในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 

3. ด้านการบริการ 
หัวเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติก บรกิารผลิตหัวเชื้อไซเลจ  และจุลินทรีย์ ในระดับอุตสาหกรรมอืน่ๆ                        
ที่เกี่ยวกับการผลิตสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57207) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท จ านวน 1 อัตรา  เลขที่อตัรา   5603215 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์      
2. หากสามารถผสมเทียมสัตว์ได้ จะได้รบัการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  

1. ด้านการปฏิบตัิการ จัดการหนว่ยผลิตในสาขาสัตวศาสตร์ 
1) ด าเนินการผลิตตามเป้าหมายที่สาขาก าหนด 
2) ตรวจสอบและดูแลความเป็นอยูข่องสัตว์ ป้องกันโรคและรักสุขภาพของสัตว์ให้ดีอยูเ่สมอ 
3) จัดท าบันทึกจ านวนสัตว์ ทรัพยากร ผลผลิต และการจ าหน่าย และรายงานต่อสาขาเป็นรายเดือน 
4) รักษาทรัพย์สินของหน่วยผลติมิให้สูญหาย และบ ารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยผลิตใหอ้ยู่ในสภาพ

ใช้งานได้อยู่เสมอ 
5) เตรียมสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์ ส าหรับการสอนภาคปฏบิัติ ในวชิาที่เกี่ยวข้อง ตามแผนที่ก าหนดแต่ละภาคเรียน 
6) เตรียมอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องส าหรบัการสอบภาคปฏิบัติ ในวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามแผนที่ก าหนดแต่ละภาคเรียน 
7) ควบคุมดูแลความสะอาดเรียบร้อย ของหน่วยผลติทั้งภายในอาคาร และภูมิทัศน์ 
8) สาธิตการปฏิบัติด้านเทคนิคต่อนกัศึกษา และน าการเยี่ยมชม หรือสาธิตแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการ 
9) ควบคุม ดูแล การปฏิบัตงิานของคนงานฟาร์มสัตวศาสตร์ 

2. ด้านการวางแผน 
1) วางแผนการใช้ทรัพยากรหน่วยผลิต เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ให้มคีวามต่อเนื่อง 
2) หาตลาดและควบคุมการจ าหน่ายผลผลิต 

3. ด้านการประสานงาน 
1) ประสานงานในการจัดซื้อวัสดุงานฟาร์ม และวัสดุฝึก  
2) ประสานจัดท าบัญชีงานฟาร์มหนว่ยผลิตในสาขาสัตวศาสตร์  

4. ด้านการบริการ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการใหบ้ริการการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
2) ด าเนินการจดัเตรียมวัสดุอปุกรณ์ หรือหาเครื่องมือส าหรบังานโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57208) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   จ านวน  3  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท    เลขที่อตัรา  5704212 , 5704213 , 5704215 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ 

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

มีความรู้ด้านงานอาหารและโภชนาการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและ      โภชนาการ
ได ้รู้จักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏบิัติการได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม     ตลอดจนดูแล
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ได้  

2. ด้านการวางแผน 

จัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 

   สามารถติดต่อส่ือสารประสานงานกับบคุลากรภายนอกและสามารถท างานเปน็ทีมได้ 

4. ด้านการบริการ 

 รักในงานบริการด้านอาหารและโภชนาการ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57209) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท   เลขที่อตัรา  5704214 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ 

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

มีความรู้งานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมี และสามารถปฏิบัติงานด้านการ
เตรียมสารเคมีและเตรียมการทดลองภายในห้องปฏิบตัิการ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆได ้

2. ด้านการวางแผน 

จัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 

สามารถติดต่อส่ือสารประสานงานกับบคุลากรภายนอกและสามารถท างานเปน็ทีมได ้

4. ด้านการบริการ 

รักในงานบริการ บคุลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57210) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท   เลขที่อตัรา  5704216  
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

2. หากมีประสบการณ์ด้านงานประดิษฐ์สร้างสรรคจ์ะพิจารณาเปน็พเิศษ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ 

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

   มีความรู้วานด้านปฏิบัติการจดัดอกไม้สดและดอกไม้ประดษิฐ์ แกะสลัก และงานประดิษฐ์ (มคีวามรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการจัดเตรียมดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ แกะสลัก และงานประดิษฐ์ สามารถเก็บ
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องปฏบิัติการได้อยา่งถูกต้องเหมาะสม 

2. ด้านการวางแผน 

   มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนงาน แนะน าและเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 

  สามารถติดต่อส่ือสารประสานงานกับบุคลากรทัง้ภายในภายนอกมหาวิทยาลัยฯและสามารถท างานเปน็ทีมได ้

4. ด้านการบริการ 

   มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้บริการนักศึกษาที่ลงฝึกปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57211) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท   เลขที่อตัรา  5704219 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 

2.  หากมีประสบการณ์ ด้านการซักอบรีดจะพิจารณาเปน็พิเศษ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ 

1.ด้านการปฏบิัติการ 
   มีความรู้ด้านงานส่ิงทอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิงานด้านซักอบรีดได้ 
2. ด้านการวางแผน 
   จัดล าดับขัน้ตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและการพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 
   สามารถติดต่อส่ือสารประสานงานกับบคุลากรภายนอกและสามารถท างานเปน็ทีมได้ 

4. ด้านการบริการ 
   รักในงานบริการด้านการซักอบรีด บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธด์ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57212) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท   เลขที่อตัรา  5704220 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ 
1. ด้านการปฏิบตัิการ 

 เข้าใจระบบธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการ ศึกษาตลาดและหาลูกค้ามาใช้บริการห้องปฏบิัติการห้ค าแนะน าลูกค้า
ที่มาใช้บริการ 

2. ด้านการวางแผน 

   วางแผนการตลาดร่วมก าหนดแผนงาน และปฏิบตัิงานตามแผนการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจการบริการซักอบรีด 

3. ด้านการประสานงาน 

   สามารถติดต่อส่ือสารประสานงานกับบคุลากรภายนอกและสามารถท างานเปน็ทีมได้ 

4. ด้านการบริการ 

   รักในงานบริการด้านการซักอบรีด บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธด์ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57213) 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์   จ านวน 1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท   เลขที่อตัรา   5704223 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิการ 

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

มีความรู้งานด้านอาหารและการจดัเลี้ยงอาหารต่างๆ และสามารถปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารต่างๆ  เช่น     
เบเกอรี่ อาหารงานเลี้ยงต่างๆ และสามารถจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบต่างๆ ได้ 

2. ด้านการวางแผน 

จัดล าดับขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 

3. ด้านการประสานงาน 

สามารถติดต่อส่ือสารประสานงานกับบคุลากรภายในและภายนอก และสามารถท างานเป็นทีมได ้

4. ด้านการบริการ 

รักในงานบริการและการจดัเลี้ยง บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ด ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏบิตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57214) 
หน่วยงานที่บรรจุ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท     เลขที่อัตรา  5607218 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

1. ได้รับปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร   

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 1. ด้านการปฏิบตัิการ 
  (1) ออกแบบและวางแผนทางด้านการทดลองทางฟิสิกส์ ตรวจสอบความพร้อมและจดัหาของอุปกรณ์           
ให้พอเพียงส าหรบัการทดลอง ตดิตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรบัปรงุ บ ารุงรักษาอุปกรณ์การทดลองรวมถึงเครื่องมือต่างๆให้
ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 
  (2) ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการทดลองทางฟิสิกส์ ติดตามความก้าวหน้าทางด้านการทดลองทางฟิสิกส์และ
อุปกรณ์การทดลองทีท่ันสมัย เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิัติงานและพัฒนางาน 
  (3) ให้บริการวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ทางฟิสิกส์ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการทดลองและการใช้เครื่องมือต่างๆ แก่นักศึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏบิัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน  
  วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
  (2) ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบัทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ 
  (2) จดัเกบ็ข้อมูลเบื้องตน้ และใหบ้ริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ที่เปน็ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 

ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57215) 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน  2  อัตรา 
อัตราค่าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708213 , 5708214 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์     

2. หากมีประสบการทางด้าน การควบคุมการทดลองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า จะได้รับ

การพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1  ปฏิบัตหิน้าทีเ่กี่ยวกับการควบคุมและดูแลห้องปฏบิัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

1.2  ปฏิบัตหิน้าทีเ่กี่ยวกับการควบคุมและดูแลห้องปฏบิัติการพื้นฐานทางไฟฟ้า 

2. ด้านการวางแผน 

สามารถจัดการและวางแผนการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา เครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการได ้
3. ด้านการประสานงาน 

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
4. ด้านการบรกิาร 

4.1  ช่วยเหลือและควบคุมการให้บรกิารทางวิชาการ การทดสอบกับหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกได้ 

4.2  มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา และรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57216) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน  1 อัตรา 
อตัราค่าจ้าง 19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708215 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 
1.1  จัดระบบน้ าและไฟฟ้าใหค้รุภัณฑ์และอุปกรณ์ ประจ าแผนกโลหะวิทยาและการทดสอบให้อยู่ในสภาพ            

ที่พร้อมต่อการเรียนการสอนตลอดเวลา 

1.2  ตรวจสอบจ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจ าแผนก พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มและตรวจสอบ จ านวนทกุๆ   2 

เดือน  

1.3  ตรวจสอบครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องทดลองและห้องเรียนประจ าแผนกโลหะวิทยาและการทดสอบให้

พร้อมต่อการตอบสนองการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 

1.4  จัดท าแฟ้มประวัติของครุภัณฑ์ประจ าแผนกโลหะวิทยาและการทดสอบ พร้อมจัดเก็บเข้าตู้แฟ้มประวัติ

ครุภัณฑ ์

1.5  จัดเก็บคู่มือของครุภัณฑ์ เครื่องมอื อุปกรณ์ ประจ าแผนกโลหะวิทยาและการทดสอบใหเ้ปน็ระเบียบเรียบร้อย 

1.6  จัดเตรียมวัสดุฝึกในรายวิชาโลหะวิทยาและการทดสอบ เช่น ช้ินทดสอบแรงดึง ,แรงบิด , ความล้า , แรง

กระแทก ,ความแข็ง ,ช้ินทดสอบในงานโลหะวิทยา เปน็ต้น  

1.7 จัดท าสมุดบันทึกการใชค้รุภัณฑ์และห้องปฏิบตัิการ พร้อมตรวจสอบก่อนใช้และหลงัใช้ โดยให้ลงช่ือก ากับ

จากเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกทุกครัง้ 

1.8  ควบคุมดูแล ทุกครั้งที่มีชั่วโมงลงปฏบิัติการใช้ครุภัณฑ์ในแผนกโลหะวิทยาและการทดสอบของนกัศึกษา 

2. ด้านการวางแผน 
2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ วางแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์การทดลอง ห้องประลอง 

และห้องเรียน  

2.2 วางแผนส ารวจตรวจสอบและควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองทีใ่ช้ส าหรับการทดลอง 

3. ด้านการประสานงาน 

3.1 สามารถประสานงานระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าทีห่้องปฏบิัติการ และนักศึกษาในการลงเรียนปฏบิัติได้เปน็      

อย่างดี 

 

 

 



 

 

 

3.2 สามารถประสานงานการใช้ห้องปฏิบตัิการของอาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี 

4. ด้านการบริการ 
4.1  ให้บริการนักศึกษาทั้งในและนอกภาควิชาในการท างานโปรเจ็คทีต่้องใช้ครุภัณฑ์ ในแผนกโลหะวทิยาและ

การทดสอบ เช่น เครื่องทดสอบแรงดึง ,แรงบดิความแข็ง ,แรงกระแทก ,เครื่องขัดผิวโลหะ และกล้องจุลทศัน์ก าลังขยายสูง เป็น

ต้น 

4.2  ให้ค าปรึกษาและแนะน าให้แก่นกัศึกษาที่ท าโปรเจ็คที่เกี่ยวกับ การทดสอบและโลหะวิทยาอย่างเตม็

ความสามารถ 

4.3 ช่วยงานแผนกอื่นๆ ภายในภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเต็มความสามารถ 

4.4 งานบริการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4.5 ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการห้องปฏิบตัิการที่ภาควิชาฯ หรือหัวหน้าแผนกเหน็สมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 

………………………………………………………….. 
 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา  (ด้านห้องปฏบิตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57217) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา   5708216 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 
1.1  จัดระบบน้ าและไฟฟ้าใหค้รุภัณฑ์และอุปกรณ์ ประจ าแผนกเครื่องมือกลและ Basic Training  

ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการเรียนการสอนตลอดเวลา 
1.2  ตรวจสอบจ านวนครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจ าแผนก พร้อมจัดเก็บเข้าแฟ้มและตรวจสอบ  

จ านวนทุกๆ 2 เดือน  
1.3  ตรวจสอบครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องทดลองและห้องเรียนประจ าแผนกเครื่องมือกลและ  

Basic Training  ให้พร้อมต่อการตอบสนองการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 
1.4  จัดท าแฟ้มประวัติของครุภัณฑ์ประจ าแผนกเครื่องมือกลและ Basic Training พร้อมจัดเก็บเข้าตู ้

แฟ้มประวัติครุภัณฑ ์
1.5  จัดเก็บคู่มือของครุภัณฑ์ เครื่องมอื อุปกรณ์ ประจ าแผนกเครื่องมือกลและ Basic Training                    

ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.6  จัดเตรียมวัสดุฝึกในรายวิชาเครื่องมือกล และ Basic Training  

1.7  จัดท าสมุดบนัทึกการใช้ครุภัณฑแ์ละห้องปฏิบตัิการ พร้อมตรวจสอบก่อนใช้และหลงัใช้                     

โดยให้ลงช่ือก ากับจากเจ้าหน้าทีป่ระจ าแผนกทุกครั้ง 
1.8  ควบคุมดูแล ทุกครั้งที่มีชั่วโมงลงปฏบิัติการใช้ครุภัณฑ์ในแผนกเครื่องมือกลและ Basic  

Training ของนักศึกษา 
2. ด้านการวางแผน 

2.1  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ วางแผนบ ารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ์การทดลอง                      

ห้องประลอง และห้องเรียน  

2.2  วางแผนส ารวจตรวจสอบและควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองทีใ่ช้ส าหรับการทดลอง 

 

 

 

 



 

 

 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 สามารถประสานงานระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าทีห่้องปฏบิัติการ และนักศึกษาในการลงเรียนปฏบิัติ                 

ได้เป็นอย่างด ี

3.2 สามารถประสานงานการใช้ห้องปฏิบตัิการของอาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจ าปี 

4. ด้านการบริการ 
4.1  ให้บริการนักศึกษาทั้งในและนอกภาควิชาในการท างานโปรเจ็คทีต่้องใช้ครุภัณฑ์ ในแผนก 

เครื่องมือกลและ Basic Training  
4.2  ให้ค าปรึกษาและแนะน าให้แก่นกัศึกษาที่ท าโปรเจ็คที่เกี่ยวกับ เครื่องมือกลและ Basic Training  

อย่างเต็มความสามารถ 
4.3 ช่วยงานแผนกอื่นๆ ภายในภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเต็มความสามารถ 

4.4 งานบริการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4.5 ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการห้องปฏิบตัิการที่ภาควิชาฯ หรือหัวหน้าแผนกเหน็สมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา  (ด้านห้องปฏบิตัิการ) (รหัสต าแหนง่ 57218) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ   จ านวน 2   อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708221 , 5708222 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม  เคมีปฏบิัติการ และวัสดุ           
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเคมี / วิศวกรรมวัสดุ  หรืออื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 1.ด้านการปฏบิัติการ 

1.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านเคมี (เคยศึกษาอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) 
1.2 เตรียมตัวอย่างชิ้นงานและอปุกรณ์เครื่องวิเคราะห์ส าหรบัการลงปฏิบัติการของนักศึกษาตามค าส่ัง              

ของอาจารยป์ระจ าวิชา 
1.3 สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือทดสอบและวิเคราะห์ทางสาขาวัสดุได้ 
1.4 ควบคุมดูแลใหค้ าแนะน าตลอดชัว่โมงปฏิบตัิการของนักศึกษา 
1.5 เบิกจ่ายวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับการลงปฏบิัติการของนักศึกษา 
1.6 ตรวจสอบการความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ  การใช้งานและแจ้งการช ารุดเสียหายของ อุปกรณ์-เครื่องมือ 

ประจ าห้องปฏิบตัิการต่ออาจารยผ์ู้รับผดิชอบหอ้งปฏิบัติการนัน้ 
2. ด้านการวางแผน 

วางแผนการซ่อมบ ารุงและการสอบเทียบเครื่องมืออปุกรณ์ทดสอบและวิเคราะห์ต่างๆ ที่มีอยู่ในภาควิชาฯ 
3.ด้านการประสานงาน 

ติดต่อประสานงานกับอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบห้องปฏบิัติการ ส าหรับการใช้พ้ืนที่ห้องปฏบิัติการนอกช่ัวโมงเรียน  และ
การใช้ห้องปฏบิัติการจากนักศึกษาที่ท าโครงงานปริญญานิพนธ์ 

 4.ด้านการบริการ 
รับบริการทดสอบและวิเคราะหง์านจากอาจารย์และบคุคลภายนอกที่ขอความอนเุคราะห์ใช้เครื่องมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57219) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงทอ จ านวน 1   อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708226 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
2. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุง่ห่มไม่น้อยกว่า 1 ป ี

 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ปฏิบตัิหน้าที่ทางด้านงานเครื่องนุง่ห่ม ซ่ึงมีลักษณะงานทีเ่กี่ยวกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ              
การวิเคราะห์ วิจัย หรือการทดสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.1  การเบิกจ่ายอุปกรณ์ทางด้านเครือ่งนุ่งห่มที่ใช้ในการเรียนการสอน 

1.2  การติดต่อประสานงานด้านการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม 

1.3  ดูแลเครื่องมือและเครื่องจักร ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.4  บริการให้ค าแนะน าส าหรับนักศกึษาและคณาจารย์ที่มาขอใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม 

1.5  งานพัสดุห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

1.6  อ านวยความสะดวกส าหรับบริษทัที่มาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องจกัรและอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่ม  

1.7 จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ในห้องปฏบิัติการวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

1.8  ตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ์ก่อนการตรวจรับ 

1.9  ตรวจนับวัสดุคงเหลือทุกภาคการศึกษา 

2. จัดท าคู่มือ วางแนวปฏบิัติให้กับผูใ้ช้ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

3. งานประกันคุณภาพและจัดท ารายงานในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

4. เป็นผู้ช่วยสอนรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งปฏบิัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57220) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จ านวน 1   อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708227 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รบัวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / วิศวกรรมเกษตร 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

1.1  ปฏิบัตหิน้าทีเ่กี่ยวกับการควบคุมการเรียนการสอนภาคปฏบิัติ ประจ าห้องปฏบิัติการที่ก าหนด 

1.2  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรบัห้องปฏบิัติการที่ก าหนด 

1.3  แนะน าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ประจ าห้องปฏบิัติการ 
2.  ด้านการวางแผน 

 2.1 จัดท าบัญชี และประวัติการใช้งานการซ่อมแซม เครื่องมือส าหรับห้องปฏบิัติการที่ก าหนด 
  2.2 จัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบตัิการ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน บ ารุงรักษา 

3.  ด้านการประสานงาน 
3.1  จัดท าติดต่อ ประสานงาน งานซ่อมครุภัณฑ์ 

3.2  จัดท ารายละเอียดติดต่อ ประสานงาน จัดหาจัดเตรียมวัสดุฝึก 

3.3  ปฏิบัตงิานในโครงการและกิจกรรมที่ภาควิชาก าหนด 
4.  ด้านบริการ 

4.1  ปฏิบัตงิานตามที่ได้รบัมอบหมายจากภาควิชาฯ 
4.2 ปฏบิัติงานในส่วนของการใหบ้ริการหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมของภาควิชาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57221) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จ านวน 1   อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708228 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอาหาร /วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ /วิศวกรรมอุตสาหการ 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 

1.1  ปฏิบัตหิน้าทีเ่กี่ยวกับการควบคุมการเรียนการสอนภาคปฏบิัติ ประจ าห้องปฏบิัติการที่ก าหนด 

1.2  จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรบัห้องปฏบิัติการที่ก าหนด 

1.3  แนะน าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักร ประจ าห้องปฏบิัติการ 
2.  ด้านการวางแผน 

 2.1 จัดท าบัญชี และประวัติการใช้งานการซ่อมแซม เครื่องมือส าหรับห้องปฏบิัติการที่ก าหนด 
  2.2 จัดระบบการบริหารงานห้องปฏิบตัิการ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน บ ารุงรักษา 

3.  ด้านการประสานงาน 
4.1  จัดท าติดต่อ ประสานงาน งานซ่อมครุภัณฑ์ 

4.2  จัดท ารายละเอียดติดต่อ ประสานงาน จัดหาจัดเตรียมวัสดุฝึก 

4.3  ปฏิบัตงิานในโครงการและกิจกรรมที่ภาควิชาก าหนด 
4.  ด้านบริการ 

4.1 ปฏบิัติงานตามที่ได้รบัมอบหมายจากภาควิชาฯ 
4.2 ปฏบิัติงานในส่วนของการใหบ้ริการหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมของภาควิชาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบตัิการ)  (รหัสต าแหน่ง 57222) 
หน่วยงานที่บรรจุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จ านวน  2   อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  19,500 บาท  เลขที่อตัรา  5708229 , 5708230 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาคอมพิวเตอร์ / สารสนเทศ / ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิคส์หรือโทรคมนาคม หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้อง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ปฏบิตัิหน้าที่ทางด้านงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอน การบริการ     

วิชาการวิจัย หรือทดสอบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 

1.1. จัดซื้อวัสดุในการทดลอง อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร ์

1.2. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

1.3. ตรวจสอบซ่อมแซม อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ติดต่อประสานงานด้านการซ่อมแซม 

1.4. ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือตา่ง ๆ ของภาควิชาฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1.5. ดูแลพัสดุ ในห้องปฏบิัติการต่าง ๆ  

1.6. งานพัฒนาระบบงานสารสนเทศของภาควิชาฯ 

1.7. งานอื่น ๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากภาควิชาฯ 

2. จัดท าเอกสาร คู่มือ แนวทางการใช้งานเครื่องมือต่างๆของภาควิชาฯ 

3. จัดท าเอกสารด้านงานประกนัคุณภาพในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน 

4. ดูแลใหค้วามช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ห้องปฏบิัติการดนตรีและระบบแสงเสียง) (รหัสต าแหน่ง 57223) 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปกรรมศาสตร์  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์    จ านวน   1  อัตรา  
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท เลขที่อตัรา  5709211 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ด้านดนตรีไทยหรือสากล   

2.  มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องดนตรีทุกประเภท  เทคนคิระบบแสงและเสียงในการแสดง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 
1.1 ควบคุมทะเบียนเครื่องดนตร ี แสงและเสียง 
1.2 ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องดนตร ี แสงและเสียง 
1.3 ควบคุมเครื่องดนตรี แสงและเสียงในการแสดง 
1.4 และงานอื่นที่มอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
           2.1 จัดหมวดหมู่เครื่องดนตรี แสงและเสียง 
 2.2 วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องดนตรี  แสงและเสียง 
 2.3 และงานอื่นที่มอบหมาย 
3. ด้านการประสานงาน 
            3.1  เป็นส่วนกลางในการส่ือสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาในสาขาวิชา 
 3.2 เปน็ผู้ช่วยงานการแสดงทางดา้นดนตรีไทย-สากล 

3.3  และงานอื่นที่มอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 

4.1 ใหบ้ริการเบิกจ่ายเครื่องดนตรี แสงและเสียงแก่นักศึกษาและอาจารย์ 
4.2 ใหบ้ริการทางด้านห้องคอมพิวเตอร์ในภาควิชาฯ 
4.3 และงานอื่นที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ห้องปฏบิัติการนาฏศิลป)์ (รหัสต าแหน่ง 57224) 
หน่วยงานที่บรรจุ คณะศิลปกรรมศาสตร์   ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  จ านวน  1 อัตรา  
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท  เลขที่อัตรา  5709212 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
  1.ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ด้านนาฏศิลป์ หรือการแสดง  

2.  มีประสบการณ์ในการแต่งกายละครไทยตามสัญชาต ิ
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 
1.1 ควบคุมทะเบียนเครื่องแตง่กาย 
1.2 ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องแต่งกาย 
1.3 ควบคุมเครื่องแตง่กายในการแสดง 
1.4 และงานอื่นที่มอบหมาย 

 2.ด้านการวางแผน 
           2.1 จัดหมวดหมู่เครื่องแตง่กายแต่ละประเภท 
 2.2 วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องแต่งกายแต่ละประเภท 
 2.3 และงานอื่นที่มอบหมาย 

 3. ด้านการประสานงาน 
           3.1 เป็นส่วนกลางในการส่ือสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนกัศึกษาในสาขาวิชา 
 3.2 เปน็ผู้ช่วยงานการแสดงทางดา้นเครื่องการแตง่ 

3.3 และงานอื่นที่มอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 

4.1 ใหบ้ริการเบิกจ่ายเครื่องแต่งกายแก่นักศึกษาและอาจารย์ 
4.2 ใหบ้ริการทางด้านเอกสารงานการแสดงในภาควิชาฯ 
4.3 และงานอื่นที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง   นักวิชาการเกษตร (รหัสต าแหน่ง 57225) 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองกลาง (งานพิพิธภัณฑ์บัว)   จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท     เลขที่อตัรา  5716218 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี  สาขาการผลิตพืช/พืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านพืช  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

1.ด้านการปฏิบัติการ    
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตรเช่น  การบ ารุงดูแลรักษาพันธ์ุบัว  การขยายพันธ์ุบัว  การป้องกันโรคแมลง  

ปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช้ปุ๋ย  การควบคุม  และปฏิบัติงานในพื้นที่ทดลอง  อบรม  สาธิต  การปลูกบัว  การขยายพันธ์ุบัว  ให้
ค าปรึกษา  ค าแนะน า  ตอบปัญหา ช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.ด้านการวางแผน  
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการท างานของโครงการพิพิธภัณฑ์บัวเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
3.ด้านการประสานงาน  
   ประสานงานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน  และภายนอก  เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
4.ด้านการบริการ  

    ให้ค าปรึกษา  แนะน าเบือ้งต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านการปลูกบัว  รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รบับริการได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ  เกี่ยวกับบัวในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง   สถาปนิก (รหัสต าแหน่ง 57226) 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองกลาง    จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง   19,500  บาท  เลขที่อตัรา  5416204 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 1.  ได้รับวุฒปิริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 2.  ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่น้อยกว่าระดับภาคีสถาปนิก 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 1. ด้านการปฏิบตัิการ 
  (1)  ศึกษารายละเอียด เช่น ลักษณะพื้นที่ที่ก่อสร้าง งบประมาณ จุดประสงคข์องการใช้ประโยชน์ กฎหมาย
เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม เพื่อค านวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ  
ก าหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือการตกแต่งต่อเติมอาคาร สถานที่และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท า
รูปจ าลองอาคารและส่ิงก่อสร้าง ออกแบบ แก้ไข ดัดแปลงอาคารและส่ิงก่อสร้างที่ช ารุด งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม รวมถึง
งานอนุรักษท์างสถาปัตยกรรมทั้งไทยและสากล เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประหยัด และสอดคล้องตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

  (2)  ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า แก้ไขปัญหาข้อขดัข้องต่าง ๆ ในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับ การออกแบบ เขียน
แบบ แก้ไขแบบ อาคารส่ิงก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เพื่อให้ถูกต้องตามแบบ
และหลักสถาปัตยกรรมไทยหรือสากล 
  (3)  ใหบ้ริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น  ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน า  ในการปฏิบัตงิานแก่เจ้าหน้าที่ระดบั
รองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฝกึปฏิบัตงิาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏบิัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบตัิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
  -   วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหนว่ยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 3. ด้านการประสานงาน 
   (1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
  (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเทจ็จรงิ แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 4. ด้านการบริการ 
  (1)  ใหค้ าปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รบับริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เปน็ประโยชน์  
  (2)  จดัเก็บข้อมูลเบื้องต้น และใหบ้ริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อใหบุ้คลากร                 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ตลอดจนผู้รบับริการไดท้ราบขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนนุ
ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์  มาตรการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ชื่อต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รหัสต าแหน่ง 57227) 
หน่วยงานที่บรรจุ  กองนโยบายและแผน  จ านวน 1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน   19,500 บาท    เลขที่อัตรา  5718214 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์    
คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานด้านนโยบายและแผน  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบตัิหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น  ท าหน้าที่  ช่วย
ศึกษาวิเคราะห์ ประสานงานแผนงาน ประมวลผลการพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนงานหรือ
โครงการ  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ซ่ึงเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัตงิาน
อื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 

1. ด้านปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม    เพื่อ

น ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ  
1.2 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการจัดท าแผน โครงการ 

งบประมาณ และด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ       ซ่ึงเป็นแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เสนอแนวทางผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย เพื่อให้บรรลุ      ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.3 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 



 
 

      4.   ด้านการบริการ 
4.1  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหา

และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ          ที่เป็น
ประโยชน์ 

4.2  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง            นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (รหัสต าแหน่ง 57228) 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองนโยบายและแผน จ านวน   1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง         19,500    บาท  เลขที่อตัรา  5718215 

      
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่    

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์  สถิติ 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

2. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจดัท าโครงการ/แผนงาน/การประมวลผลทางสถิติและน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์
แผนงานเพื่อหาทางแก้ปญัหาและวางแผนการปฏิบตัิการได้ จะพจิารณาเป็นพิเศษ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ   
 1.  ด้านการปฏิบัติการ 

- ศึกษา  วิเคราะหข์้อมูล เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยเพื่อจะไดเ้ข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

-  สามารถวางแผนการปฏิบตัิงาน เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ   
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏบิตัิงานได้บรรลตุามแผนงานที่ก าหนดไว้  
      - สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า และสามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได ้

2.  ด้านการวางแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด     

3.  ด้านการประสานงาน 
- ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามที่ก าหนดไว้ 
- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ

ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย     
 
 4.  ด้านการบริการ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางสถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รบับริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ สอดคล้อง 
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ   
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

  
ต าแหน่ง            นักวิเคราะหน์โยบายและแผน (รหัสต าแหน่ง 57229) 
หน่วยงานที่บรรจุ   กองนโยบายและแผน จ านวน   2  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง    19,500   บาท  เลขที่อตัรา  5718217 , 5718218 

      
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่    

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ด้านบริหารธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์  สถิติ                 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

2. หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง  การแปลผลในทางสถิติและ
สามารถน าเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์  หรืองานวิจัยสถาบนั  จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ   
 1.  ด้านการปฏบิัติการ 

- ศึกษา  ทดสอบ  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล  สถิติเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะท าการวิจัย ศึกษา วิเคราะหเ์พื่อให้ทราบ ถึง
ลักษณะโครงสร้างหรือองคป์ระกอบ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการทดสอบ วิเคราะหเ์พื่อน าไปพิจารณาหา ทางแก้ไข
ปัญหาและวางแผนด าเนนิงานในด้านต่างๆ 

- ก าหนดหัวขอ้เรื่องในการท าวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมลู ก าหนดหัวข้อในการศึกษาและประเมนิผล 
จัดท ารายงานผลการวิจัยเรื่องต่างๆ  ช่วยนักวิจัยศึกษาค้นคว้าวิจัยเรือ่งหนึ่งเรื่องใดตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 2.  ด้านการวางแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเปน็ไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด     

3.  ด้านการประสานงาน 
- ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนว่ยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ  และผลสัมฤทธิ์

ตามที่ก าหนดไว้ 
- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ

ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย     
 4.  ด้านการบริการ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางสถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รบับริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกจิของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ    
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 

ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา   (รหัสต าแหน่ง 57230) 

หน่วยงานที่บรรจุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน  1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง      22,750 บาท          เลขที่อัตรา  5613209  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

- ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

- ถ้ามีประสบการณ์การท างานในด้านการเขียนโครงการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี 

- จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย 

- วางแผนการด าเนินงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัย 

- รวบรวม ส ารวจ ศึกษาข้อมูลเพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

- วิเคราะห์ สรุปผล ประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อหาแนวทางการพัฒนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

- มีความรู้ความสามารถในด้านการท าวิจัยเป็นอย่างดี 
2. ด้านการวางแผน 

- คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์วางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
3. ด้านการประสานงาน 

- ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 

- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นและให้บริการข้อมูลสถิติเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ
ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแผนงาน
ต่างๆ 

 
 



 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน 
.............................................. 

ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา  (รหัสต าแหน่ง 57231) 

หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน  1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง      22,750 บาท          เลขที่อัตรา   5613210 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

- ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

- ถ้ามีประสบการณ์การการจัดท าข้อมูล วิเคราะห์เชิงปริมาณ กราฟ รูปภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี 

- สามารถบริหารจัดการระบบงานติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินการ 

- ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและวางแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 

- มีความรู้ความสามารถในการท างานวิจัยเป็นอย่างดี 
2. ด้านการวางแผน 

- คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์วางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
3. ด้านการประสานงาน 

- ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 

- ให้ข้อมูล ความรู้ สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวทิยาลัย สายสนับสนุน 
.............................................. 

ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา (รหัสต าแหน่ง 57232) 

หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันวิจัยและพัฒนา  จ านวน  1  อัตรา 

อัตราค่าจ้าง      22,750 บาท          เลขที่อัตรา  5613211 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

- คุณวุฒิปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกแขนง)  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี ้

- ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างด ีจะได้รบัการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

- ถ้ามีประสบการณ์การท างานที่เกีย่วข้องกับเครือข่ายการให้บริการงานวิจัย หรือการบรหิารจัดการความรู้ผลงานทาง
วิชาการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด และการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ือสารสนเทศ จะได้รบัการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1. ด้านการปฏิบัติการ 

- ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านการบริการและเผยแพร่งานวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย และกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน และนโยบายของหน่วยงาน  

- ปฏิบตัิงานการศึกษาวิเคราะห์ ท าความเห็น ประเมนิผลการด าเนนิงาน สรุปรายงาน เสนอแนะและด าเนินงาน
ด้านการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

- ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น การจัดบริการส่งเสริมการจัดการความรู้จากงานวิจัย จัดประชุม อบรม 
สัมมนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

2. ด้านการวางแผน 

- วางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

- ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความรว่มมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

- ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บคุคลหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 

4. ด้านการบรกิาร 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ  ตาม
หน้าทีท่ี่รับผิดชอบ 

- จัดเกบ็ข้อมูลเบื้องต้น และให้บรกิารข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหบุ้คลากรทัง้ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รบับริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ  

 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปดิรับสมัครคัดเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 
………………………………………………………….. 

 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รหัสต าแหน่ง 57233) 
หน่วยงานที่บรรจุ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน  2  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง 19,500    บาท  เลขที่อตัรา   5614227 , 5614228 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา           
ที่มีโครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. มีประสบการณ์ในการท างานดา้นที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ยกว่า  1  ปี  
 
ลักษณะงานที่ตอ้งปฏิบัต ิ

1. ด้านการปฏิบตัิการ 
1.1 ปฏบิัติงานควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ งานบ ารุงรักษาและบริการ ตรวจสอบ

ภาพการใช้งานและประเมินผลระบบเครือข่าย ดูแลงานวิเคราะห์ระบบ พัฒนาระบบเครือข่าย และปฏิบัตหิน้าที่อืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 ปฏบิัติงานบริการและสนับสนุนด้านเทคนิค บ ารุงรักษาตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ให้บริการการใช้ Email Address การใช้ Intranet mail การใช้เครือข่ายไร้สายของบคุลากรและนักศกึษาของมหาวิทยาลัย ให้บริการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย ตรวจสอบบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการส าหรับใหบ้ริการ และ
ให้บริการ Software ลิขสิทธ์ิ  
 1.3 ปฏบิัติงานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ดูแลประสานงานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงานข้อมูลข่าวสารออนไลน์ จัดท าและดูแลเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และจัดท าเว็บ
ฐานข้อมูลตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบข้อมูลให้เปน็ปจัจบุัน สรุปสถิติและประเมินผลการปฏบิัติงาน  

2. การวางแผน 
วางแผนในการด าเนนิงานด้านต่างๆ เช่น วางแผนในการจัดท าและพัฒนาระบบฐานมูลต่างๆ การดูแลบ ารุงรักษา

และการซ่อมคอมพิวเตอร์ การวางแผนควบคุมดูแลระบบเครือข่าย  การส ารองข้อมูล การดูแลรักษาระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
และวางแผนการด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายและสัมฤทธิ์ผล   

3. ด้านการประสานงาน 
ติดต่อประสานงานกับบคุคลภายในและบคุคลภายนอก ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การ

ด าเนินงานเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือ ท าให้งานส าเรจ็ลุล่วงสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้   
4. ด้านการบริการ 

ให้บริการฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ใหบ้ริการตรวจสอบและซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
 
 

 


