ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 3/2555
----------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครและหนวยงานที่สงั กัด
จํานวน 25 อัตรา (รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศนี้)
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูมสี ิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัตทิ ั่วไป
(1) มีอายุไมตา่ํ กวา 18 ป และไมเกิน 60 ปบริบูรณ
(2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(2) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟน เฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
/(8) เคยถูกลงโทษ...........

-2(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอืน่ ของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินยั
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอืน่
(10) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
2.2 หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลวหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
2.3 สําหรับพระภิกษุ มหาวิทยาลัยไมรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครไดทางเว็บไซต
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแตวันที่
18 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555 หรือรับใบสมัครไดที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-549
4913-16, 02-549-4918 เวลา 8.30 – 15.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
4. การยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือก
4.1 สมัครทาง E-mail สงใบสมัครพรอมหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟล
ใหครบถวนไปที่ pedrmutt@gmail.com หรือ hrd@rmutt.ac.th ภายในวันที่ 18 กันยายน –
1 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
4.2 สมัครดวยตนเอง ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานใหครบถวน ณ กองบริหารงาน
บุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ตั้งแตวันที่ 18 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 – 15.30 น. (เวนวันหยุดราชการ)
/4.3 คาธรรมเนียมสอบ...............

-3 4.3 คาธรรมเนียมสอบ และวิธีการชําระคาธรรมเนียมสอบ
4.3.1 กรณีสมัครดวยตนเอง ชําระคาธรรมเนียมสอบ 200 บาท ไดที่
กองคลังฝายการเงิน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติ ใบสมัครและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว และเมือ่ สมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
4.3.2 กรณีสมัครทาง E-mail ชําระคาธรรมเนียมสอบ 200 บาท โดยโอนผาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 453-1-00001-2 และสงสําเนาใบนําฝากพรอม
ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของ และเมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนให
4.4 หลักฐานการสมัคร
4.4.1 ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ
4.4.2 สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ซึ่งผานการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจวาสําเร็จการศึกษาภายในวันที่ที่ปดรับสมัครคัดเลือก จํานวน 1 ฉบับ กรณีอยูระหวางเสนอ
สภาอนุมัติปริญญา วันอนุมตั ิตองอยูภายในวันที่ที่ปด รับสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ ตองมีหนังสือรับรองจาก
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
4.4.3 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ จํานวน 1 ฉบับ
4.4.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
4.4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง จํานวน 1 ฉบับ
4.4.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ทะเบียนสมรส หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
หรือชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.4.7 หลักฐานการแสดงประสบการณตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายละเอียด
เกี่ยวกับตําแหนงตามที่แนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 ฉบับ เชน ใบรับรองการผานงานจากผูบังคับบัญชา
4.4.8 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิว้ ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
4.4.9 เพศชายตองแสดงหนังสือรับรองการผานการเกณฑทหาร หรือไดรับ
ยกเวนการเกณฑทหาร
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผสู มัครรับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
เอกสารและหลักฐานการสมัครจะไมคนื ใหไมวากรณีใด ๆ
/4.5 เงื่อนไข...................

-44.5 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัคร
ไมมสี ิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เปนอันโมฆะสําหรับผูนั้น
5. การประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก จะประกาศใหทราบทั่วกันภายในวันที่ 4 ตุลาคม
2555 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประกาศทางเว็บไซตที่
www.ped.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th
6. กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
6.1 ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง (สอบขอเขียน)ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 หากสอบผาน จะไดเขารับการทดสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
6.2 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) ในวันที่ 30 ต.ค. 2555
(รายละเอียดสถานที่คัดเลือกจะประกาศใหทราบทั่วกันในวันประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการคัดเลือก
7.. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศฉบับนี้
8. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูไดคะแนนการสอบ ดังนี้
8.1 คะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป ตองไมต่ํากวารอยละ 60
8.2 คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ตองไมต่ํากวารอยละ 60
8.3 ผูไดคะแนนสอบตามขอ 8.1 และ 8.2 จึงจะเปนผูมีสิทธิเขารับการทดสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ทั้งนี้ ตองไดคะแนนการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ไมต่ํากวารอยละ 70
8.4 การบรรจุและแตงตั้งจะเปนไปตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการคัดเลือก
/9. การประกาศ..........................

-59. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
9.1 ประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศ
ทางเว็บไซตที่ www.ped.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th โดยตองผานทั้ง 2 ภาค ตามคะแนน
ที่กําหนดไวในขอ 8.1 และ 8.2
9.2 ประกาศรายชื่อผูผา นการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ)
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศทางเว็บไซตที่www.ped.rmutt.ac.th และ
www.rmutt.ac.th โดยประกาศเรียงลําดับของผูผานการคัดเลือกที่ไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ และ
หากไดคะแนนเทากันจะพิจารณาจากลําดับเลขประจําตัวสอบ
9.3 บัญชีผูผานการคัดเลือกได ใหยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบกําหนด
1 ป นับแตวนั ขึ้นบัญชี หรือนับแตวนั ประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหมในตําแหนงเดียวกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารยอรุณี อินทรไพโรจน)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
๑. ทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
๑.๑ วิชาภาษาไทย
๑.๒ วิชากฎหมาย
๑.๓ วิชาคอมพิวเตอร
๑.๔ วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนน
กําหนดการคัดเลือก
๑๐๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ชวงบาย)
ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
(วิชา ๑.๑-๑.๓ ทดสอบเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.
วิชา ๑.๔ ทดสอบเวลา ๑๕.๔๕ น. เปนตนไป)

๒. ทดสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ตามรายละเอียดและลักษณะงานที่กําหนดตามแนบทาย
ประกาศรับสมัครฯ

๑๐๐

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ (ชวงเชา)
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๓. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
วัดความรู ความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว
ทวงทีวาจา อุปนิสยั ทัศนคติ ความคิดริเริม่ สรางสรรค
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอืน่ เปนตน

๑๐๐

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ดานการเงินและบัญชี)

หนวยงานที่บรรจุ / จํานวน (อัตรา)
๑. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (๕๕๒๐๑)
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (๕๕๒๐๒)
๓. คณะบริหารธุรกิจ
(๕๕๒๐๓)
๔. คณะศิลปกรรมศาสตร
(๕๕๒๐๔)
๕. คณะศิลปศาสตร
(๕๕๒๐๕)
๖. คณะสถาปตยกรรมศาสตร (๕๕๒๐๖)
๗. วิทยาลัยการแพทยแผนไทย (๕๕๒๐๗)
๘. กองกลาง
(๕๕๒๐๘)
อัตราคาจาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

๑๕,๑๙๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาตรี ทางดานบริหารธุรกิจทุกสาขา
๒. มีประสบการณดานการเงินและบัญชี ไมนอยกวา ๑ ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบวิธีการบัญชีของสวนราชการ
(๒) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของหนวยงาน เพื่อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูล
ใหถูกตองและทันสมัย
(๓) ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานเพื่อใหการใชจายเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(๔) ดูแลการรับและจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จายเงิน
เพื่อใหการรับ-จายเงินของหนวยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๕) จัดทําการบันทึกบัญชีในระบบ ERP (โปรแกรม ๓ มิติ)
(๖) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชีแกอาจารยและเจาหนาที่ เชน ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกเงินคาสอนพิเศษ โครงการฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการเบิกเงินคาสอนพิเศษ
การเบิกเงินในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวิธีการจัดทําเอกสารที่ถูกตอง เปนตน ทั้งนี้เพื่อถายทอดความรู
ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

-๒๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมกับดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแกบุคลากรในหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม

-๓คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ดานคอมพิวเตอร) (๕๕๒๐๙)

หนวยงานที่บรรจุ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรี ทางดานคอมพิวเตอร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ
(หองปฏิบัติการสําหรับใหบริการนักศึกษาในการคนควา) อุปกรณโสตทัศนวัสดุ ใหบริการติดตั้ง ดูแลรักษา
ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย Hardware อุปกรณตอพวง ระบบสื่อสารขอมูลภายในองคกร
(๒) เขียนเวปไซต วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล ติดตั้งโปรแกรม Operating
System (Windows, Linux)
(๓) ดูแลระบบไฟฟาที่เกี่ยวของคอมพิวเตอรในเบื้องตน
(๔) พัฒนา ปรับปรุง ระบบ ตามลักษณะงาน หรือความตองการของหนวยงานและงานอื่น
ที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิทยาการ คอมพิวเตอร
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานการบริหารงานทั่วไป
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

-๒ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ดานงานทะเบียนนักศึกษา) (๕๕๒๑๐)

หนวยงานที่บรรจุ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๑ อัตรา

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานอื่น ๆ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ตรวจสอบการเปดรายวิชา จัดตารางสอนรายบุคคล จัดตารางสอนหองเรียน และ
จัดตารางสอบ
(๓) จัดทําสถิติจํานวนนักศึกษาและรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับนักศึกษา
(๔) จัดทําทะเบียนนักศึกษา บัญชีรายชื่อนักศึกษา
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
(๑) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เชน เปดรายวิชา การจัดตารางสอนรายบุคคล การจัด
ตารางหองเรียน การจัดตารางสอบ การจัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา ทะเบียนนักศึกษา และการจัดทําบัญชีรายชื่อ
นักศึกษา
(๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานงานกับคณะตาง ๆ และสาขาวิชา ในการจัดตารางเรียน
จัดหองเรียน จัดตารางสอบ จัดหองสอบ
(๒) ดําเนินงานการสอบคัดเลือกทุกระบบ
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตาง ๆ

-๒ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสามารถใชโปรแกรมงานทะเบียนได
๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

ตําแหนง

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (๕๕๒๑๑)

หนวยงานที่บรรจุ

คณะศิลปศาสตร

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรี ดานบริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) บริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน
(๒) งานการเงินบัญชีและงานพัสดุ
(๓) งานฝายบุคคล
(๔) งานสารบรรณ
(๕) งานดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการปฏิบัติงานดานบริหารจัดการทั่วไป การเงินบัญชีและพัสดุ บุคลากร สารบรรณ
และการจัดการประชุม
๓. ดานการประสานงาน
- ประสานงานกับหนวยงานภายในและผูที่เกี่ยวของการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
๔. ดานการบริการ
- ใหปรึกษาในการดําเนินการดานตาง ๆ แกคณาจารยและบุคลากรของคณะ
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง การพัสดุ
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง

-๒๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการดานเทคโนโลยีการพิมพ) (๕๕๒๑๒)

หนวยงานที่บรรจุ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต หรือ วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ประจําหองปฏิบัติการ ดูแลและควบคุมครุภัณฑของอาคารการพิมพ
(๒) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานเทคโนโลยีการพิมพ ชี้แจง
รายละเอียดขอเท็จจริงและแกปญหาขัดของตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพิมพ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ เชน จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณและตรวจเช็คอุปกรณ
รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
- ประสานงานบุคลากรภายในหนวยงาน อาจารยและเจาหนาที่ในการใชหองปฏิบัติการ
การพิมพ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว และสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการ
ดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีการพิมพ
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน
(๒) ผลิตวัสดุสิ่งพิมพใหกับคณะและมหาวิทยาลัย
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

-๒๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา (๕๕๒๑๓)

หนวยงานที่บรรจุ

คณะวิศวกรรมศาสตร

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรี ดานคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ราง-โตตอบหนังสือราชการ
(๒) การจัดทํา มคอ. 2,3,5 และ 7 การจัดตารางสอน ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร ตํารา
เอกสารประกอบการสอน การเทียบความรู การจัดการความรู และการบริการและสงเสริมการศึกษาโดยใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ดานการวางแผน
- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการกําลังคนของภาคอุตสาหกรรม วิเคราะหสภาวะแวดลอม
ทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร ตําราเรียน ความรูพื้นฐาน ตลอดจน
ความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะสภาวิศวกร
ซึ่งเปนหนวยงานทางวิชาชีพที่มีสวนสําคัญตอการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร
(๒) ติดตอประสานงานดานวิชาการและวิจัย ผานระบบ E-mail โดยเฉพาะ MS Outlook และ
หรือ gmail
๔. ดานการบริการ
- จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน ผลิตสื่อ
เพื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะ การเขียนบทความ จัดทําโปรแกรม จัดทําวารสาร
วิชาการ หรือเอกสารตาง ๆ
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่

-๒๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง และสามารถใชโปรแกรม Excel ในการวิเคราะหขอมูลสถิติตาง ๆ ดานการศึกษาและวิจัย และสามารถ
นําขอมูลสรางแผนภาพ แผนภูมิจากโปรแกรมได
๘ สามารถสรางระบบ และจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาและวิจัยเพื่อใชประกอบการ
ปฏิบัติงานไดและสามารถสืบคนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. สามารถพิมพดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
๑๑. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา (๕๕๒๑๔)

หนวยงานที่บรรจุ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) งานสอบคัดเลือกและรับเขาศึกษา งานจัดทําปฏิทินการศึกษา งานขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา งานจัดทําตารางเรียน ตารางสอน งานลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม เปลี่ยน ถอนรายวิชา งานตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเรียน งานเทียบโอนผลการเรียน งานบันทึกขอมูลและตรวจสอบผลการศึกษา งานตรวจสอบผูสําเร็จ
การศึกษา งานจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา งานทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา งานตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
งานตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา งานจัดทําสถิติขอมูลตาง ๆ
(๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
(๑) งานวางแผนพัฒนาและประชาสัมพันธขาวสารในเว็บไซต
(๒) งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําปกับหลักสูตรที่เปดสอน
(๓) งานจัดแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
๓. ดานการประสานงาน
(๑) งานการจัดเตรียมและประสานงานการประชุม
(๒) งานการจัดเตรียมและประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๔. ดานการบริการ
(๑) งานใหบริการขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
(๒) งานติดตอหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
(๓) งานบริการถาม-ตอบปญหาหรือชี้แจงเกี่ยวกับงานทะเบียน
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถในงานวิชาการอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

-๒๖. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา (๕๕๒๑๕)

หนวยงานที่บรรจุ

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา

จํานวน ๑ อัตรา

อัตราคาจาง
๑๕,๑๙๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรี ทางดานบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวของ
(๒) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพทุกระดับของมหาวิทยาลัย
(๓) พัฒนาระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมและการรายงานผลการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ดานการวางแผน
(๑) วางแผนและพัฒนาผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) วางแผนการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๓. ดานการประสานงาน
- ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูล
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) ใหบริหารขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ
ตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมาย
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถในงานอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ

-๒๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี (๕๕๒๑๖)

หนวยงานที่บรรจุ

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาตรี ทางดานบริหารธุรกิจทุกสาขา
๒. มีประสบการณดานการเงินและบัญชีมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
(๒) ตรวจสอบความถูกตองของคาใชจายและมิติตาง ๆ ในใบเบิกจาย กอนการบันทึกรายการ
บัญชี
(๓) ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงินและบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดขอเท็จจริงและแกปญหาขัดของตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
(๔) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
(๑) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
(๒) ควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ วิเคราะหการใชจายเงินและดําเนินการ
เกี่ยวกับการขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผลคาใชจายเงินงบประมาณรายจาย พรอมทั้ง
จัดทํางบประมาณรายจายประจําเดือน ประจําป และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
๓. ดานการประสานงาน
- ประสานงานกับทุกฝายของกองคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ การระบุมิติตาง ๆ ในการเบิกจาย
๔. ดานการบริการ
- ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูดานงบประมาณแกหนวยงาน
ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและ
ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

-๒ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ เชน ดานการเงิน บัญชีและ
งบประมาณ
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง การพัสดุ
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบัญชี 3 มิติ การควบคุมงบประมาณในระบบบัญชี
สามมิติ การตรวจสอบคาใชจายและมิติตาง ๆ ในใบเบิกและบันทึกรายการบัญชี
๖. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมคี วามซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (๕๕๒๑๗)

หนวยงานที่บรรจุ

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ดานบริหารธุรกิจ
ทุกสาขา ดานเศรษฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจการเมือง
และสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
(๒) รวบรวมขอมูล และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อการจัดทําแผนแมบทดานการพัฒนาการศึกษา จัดทําลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
หรือโครงการใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
(๓) นํานโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปวิเคราะหและจัดทํากรอบ
งบประมาณประจําป เพื่อจัดหาทรัพยากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๔) จัดทําสถิติ ขอมูล และสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) รวบรวมขอมูล เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ
(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน

-๒-

ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถงานวิเคราะหนโยบายและแผนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๙. มีความรูในการทําวิจัยทางสังคมศาสตร
๑๐. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๑. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน (๕๕๒๑๘)

หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

จํานวน ๑ อัตรา

๑๙,๘๙๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาเศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร คณิตศาสตร สถิติ หรือสาขาอื่นที่ใกลเคียง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อนํามาสรุปเสนอแนะ
ประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของสวนราชการ
(๒) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการ
จัดทําแผน โครงการ งบประมาณ และดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และโครงการตาง ๆ
ซึ่งเปนแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เสนอแนวทางผลักดันยุทธศาสตรและนโยบาย เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตั้งไว
(๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ เกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัยสถาบัน และจัดทํา
รายงานผลการศึกษา รวบรวม วิเคราะห เพื่อนําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหา และวางแผนดําเนินงานในดานตาง ๆ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมาแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิเคราะหนโยบายและแผน
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน

-๒(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิเคราะหนโยบาย
และแผน เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรู
ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถงานวิเคราะหนโยบายและแผนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๙. มีความรูในการทําวิจัยเปนอยางดี มีความกระตือรือรนในการทํางานวิจัยเพื่อหาความรูใหม ๆ
๑๐. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๑. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

บุคลากร (๕๕๒๑๙)

หนวยงานที่บรรจุ

กองบริหารงานบุคคล

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี ทางดานบริหารธุรกิจทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง โอน
ยาย และการลาออก
(๒) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหา
และพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูล เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่แกคณาจารยและเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูที่เปนประโยชน สอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตาง ๆ

-๒ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

สถาปนิก (๕๕๒๒๐)

หนวยงานที่บรรจุ

กองกลาง

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสถาปตยกรรมศาสตร
๒. ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ไมนอยกวาระดับภาคีสถาปนิก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษารายละเอียด เชน ลักษณะพื้นที่ที่กอสราง งบประมาณ จุดประสงคของการใช
ประโยชน กฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบและกอสรางอาคาร และวิเคราะหขอมูลทางสถาปตยกรรม เพื่อคํานวณ
รางแบบ ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดรายละเอียด และประมาณราคาเกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือการตกแตงตอ
เติมอาคาร สถานที่และสิ่งกอสรางตาง ๆ ทํารูปจําลองอาคารและสิ่งกอสราง ออกแบบ แกไข ดัดแปลงอาคารและ
สิ่งกอสรางที่ชํารุด งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมทั้งไทยและสากล เพื่อให
ถูกตองตามหลักวิชาการ ประหยัด และสอดคลองตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แกไขปญหาขอขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ
ออกแบบ เขียนแบบ แกไขแบบ อาคารสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ควบคุมการกอสรางและตกแตง
อาคาร เพื่อใหถูกตองตามแบบและหลักสถาปตยกรรมไทยหรือสากล
(๓) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน

-๒(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูที่เปนประโยชน สอดคลอง
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการ
ตาง ๆ
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถในงานสถาปตยกรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย และที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
๙. มีความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เชน AUTOCAD,
SKETCHUP และ 3 D ไดเปนอยางดี
๑๐. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๑. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักประชาสัมพันธ (๕๕๒๒๑)

หนวยงานที่บรรจุ

กองกลาง (ปฏิบัติหนาที่ที่กองประชาสัมพันธ)

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ไดรับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
๒. ตองมีประสบการณทํางานดานชางภาพของหนวยงานไมต่ํากวา ๓ ป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ถายภาพกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย / กิจกรรมนักศึกษา / ถายภาพกิจกรรมของ
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย / ผลงานวิจัย / สิ่งประดิษฐ / นวัตกรรม
(๒) ดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือโสตทัศนูปกรณของกองประชาสัมพันธใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน
(๓) จัดเก็บภาพถายลงอัลบั้ม / CD เพื่อสะดวกในการสืบคน
(๔) จัดเก็บและรวบรวมขาวประชาสัมพันธที่ไดรับการเผยแพรทางสื่อโทรทัศนใหเปน
หมวดหมู เพื่อความสะดวกในการสืบคน
(๕) ตรวจขาวทางหนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส (Clipping ขาวประจําวัน)
(๖) ดูแลรับรองสื่อมวลชนที่มาทําขาวประชาสัมพันธ
(๗) เชิญสื่อมวลชนรวมทําขาวประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๘) ออกประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ นอกสถานที่ (เฉพาะกิจ)
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ติดตอประสานงานกับนักวิจัย อาจารย นักศึกษา เพื่อจัดหาขอมูลขาว
(๒) ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพื่อนํามาปรับปรุงหนวยงานของมหาวิทยาลัย ใหทันตอเหตุการณและกระแสสังคม
(๓) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๔) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-๒๔. ดานการบริการ
- อํานวยความสะดวกดานขอมูล เอกสารเผยแพร
- สงภาพขาวกิจกรรมพรอมรายละเอียดของภาพใหสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และ E-mail
- สําเนาภาพ ผลงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม กิจกรรมตาง ๆ ที่ออกเผยแพรใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเจาของผลงาน
- ตอนรับบุคลากร หนวยงานตาง ๆ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตั้งแตตอนแรก
จนเสร็จสิ้นภารกิจ
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ เชน การใชโปรแกรม,
การเขียนขาว เขียนสคริปรายการ
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง เชน Microsoft office , Acrobat , Adobe Photoshop , Adobe premiere, Outlook
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร (๕๕๒๒๒)

หนวยงานที่บรรจุ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตราคาจาง

๑๕,๑๙๐ บาท

จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในวุฒิ วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่มีโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ติดตั้งคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูปเพื่ออํานวยการใหงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปไดอยางราบรื่นและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
(๒) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ชวยสอน ถายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกนักวิจัย และผูประสานงานวิจัยระดับคณะเกี่ยวกับฐานขอมูล
งานวิจัยในระบบ NRPM เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
(๓) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การควบคุม และการใหบริการตามมาตรฐานสากลที่ไดรับการ
ยอมรับ เชน ITIL COBIT ISO/IEC 20000 เปนตน
(๔) จัดทําขอมูลการประกันคุณภาพระบบบริการงานวิจัย
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
- รวมวางแผนการทํางานของหนวยงาน เชน จัดขอมูลสารสนเทศระบบบริการงานวิจัย หรือ
โครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับ
ระบบ NRPM เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(๓) ประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัย
(๔) ติดตามผลการดําเนินงานดานการวิจัย

-๒๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการสานสนเทศทางวิชาการเกี่ยวกับดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐานขอมูลงานวิจัย (RT-DBS) และฐานขอมูลระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ
(NRPM) เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
(๓) เผยแพรสารสนเทศ องคความรู ขอแนะนําผานระบบออนไลน
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถในการใชระบบบริการงานวิจัยแหงชาติ (National Research Project
Management) อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. มีความรู ความสามารถในการออกแบบและจัดทํา website
๓. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๕. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๖. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๗. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๘. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๙. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๑๐. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการคอมพิวเตอร (๕๕๒๒๓)

หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๒ อัตรา
๑๕,๑๙๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในวุฒิ วท.บ. สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือ วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่มีโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรที่เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครือขาย ระบบเครือขายไรสาย เครื่องแมขา ย พื้นที่เว็บไซต
(๓) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
(๔) จัดทําแคตาล็อกการบริการ (Service Catalogue)
(๕) เฝาระวัง ตรวจสอบการบุกรุก การคุกคามเพื่อโจมตี หรือทําความเสียหายตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๖) ปองกันผูใชบริการไมใหละเมิด พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตางๆ
ที่เปนประโยชน

-๒(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการสารสนเทศทางวิชาการเกี่ยวกับดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรเพื่อใหบุคลากรทั้งภายและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและ
ความรูตางๆที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
(๓) เผยแพรสารสนเทศ องคความรู ขอแนะนําผานระบบออนไลน
ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ เชน การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล การบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
การใหบริการ ระบบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
....................................
ตําแหนง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (๕๕๒๒๔)

หนวยงานที่บรรจุ
อัตราคาจาง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๑ อัตรา
๑๕,๑๙๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีดานเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบ ผลิตสื่อออนไลนและออฟไลน ผลิตรายการโทรทัศนสื่อการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม ผลิตสื่อวีดีทัศนกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) ศึกษาวิเคราะหขอมูล เขียน เรียบเรียงคําบรรยายภาพ บทรายการวิทยุและโทรทัศน แปล
ความหมายและนําเสนอสถิติขอมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษาเพื่อเผยแพรความรูหรือขอมูลของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดเตรียม ควบคุมการใช พรอมทั้งบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณการผลิตสื่อและรายการ
โทรทัศนใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ดานการวางแผน
(๑) วางแผนการพัฒนาการทํางานเพื่อปรับปรุงการผลิตสื่อการศึกษาใหไดตามมาตรฐานและ
รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
- ประสานงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๔. ดานการบริการ
- ใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อวีดีทัศนและขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดาน
โสตทัศนศึกษากับบุคลากรหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-๒ความรูความสามารถทั่วไป
๑. มีความรู ความสามารถอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ เชน การผลิตรายการ
โทรทัศนสื่อการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม การผลิตสื่อวีดีทัศน การออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน
๒. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง การพัสดุ
๓. มีความรู ความเขาใจบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
๕. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ไดอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๖. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหสถานการณ ปญหา สรุปผลและขอเสนอแนะ
๗. มีความรู ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง
๘. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน
๙. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร ประสานงาน และทํางานเปนทีม
คุณลักษณะที่ตองการ
๑. เปนผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
๒. เปนผูมีความประพฤติดี
๓. เปนผูมีความกระตือรือรน มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดี
๔. เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน
๕. เปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
๖. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
๗. เปนที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๘. เปนผูมีแนวคิด ทัศนคติที่เปดกวาง ยืดหยุนและมองการณไกล
๙. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี

รายละเอียดการเปดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 3/2555
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
จํานวน
หมายเหตุ
(อัตรา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
1
เนนดานการเงิน
และบัญชี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
ทั้ง 8 อัตรา
คณะบริหารธุรกิจ
1
คณะศิลปกรรมศาสตร
1
คณะศิลปศาสตร
1
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
1
วิทยาลัยการแพทยแผนไทย
1
กองกลาง
1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
1
เนนดานคอมพิวเตอร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

1
1
1

นักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร

1

นักวิชาการศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
กองคลัง
กองนโยบายและแผน
วุฒิปริญญาตรี
1 อัตรา / วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา
กองบริหารงานบุคคล
กองกลาง
กองกลาง

1

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

บุคลากร
สถาปนิก
นักประชาสัมพันธ

เนนดานงานทะเบียน
เนนการปฏิบัตงิ าน
หองปฏิบัติการ
เนนดานวิชาการและ
คอมพิวเตอร

1
1
2

1
1
1

ปฏิบัติหนาที่ที่
กองประชาสัมพันธ

รายละเอียดการเปดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ครั้งที่ 3/2555 (ตอ)
ตําแหนง
หนวยงานที่บรรจุ
จํานวน
(อัตรา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
2
สารสนเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1
สารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น
25

หมายเหตุ

