.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 1/๒๕61
----------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามความมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑ ข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร ว่า ด้ว ยการบริห ารงานบุค คลส าหรับ พนัก งาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการสอบแข่งขัน พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ลงวัน ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับ สมัค ร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งและอัตรำที่รับสมัคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๑.๑ ประเภทวิชาการ จานวน 20 อัตรา
๑.๒ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สนับสนุน) จานวน 4 อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำง
สำยวิชำกำร
(บำท)

สำยสนับสนุน
(บำท)

ปริญญาตรี

-

๑๙,๕๐๐

ปริญญาโท

๒๔,๕๐๐

๒๒,๗๕๐

ปริญญาเอก

๓๐,๔๕๐

-

คุณวุฒิ

/๒. คุณสมบัติทั่วไป…

๒
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๔ ของประกาศ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขั น พนั กงานมหาวิท ยาลั ย พ.ศ.
๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นผู้มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่น
(๑๒) ไม่ เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นวัณโรคในระยะสุดท้าย โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิ บัติงานในหน้าที่ โรคทาง
จิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(๑๔) ไม่เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตามนโยบายเกษียณอายุ
ราชการก่อนกาหนดของรัฐบาล
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร ๘๙/๒๕๐๑
ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๓๘
/๒.๒ คุณสมบัติ...

๓
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติงาน ดังรายรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๒.๔

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สายวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๑)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ๒)
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่ง สายวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๓)
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติของตาแหน่ง สายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข ๔)

๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มีนำคม
พ.ศ. 2561 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนสมัครสอบพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ https://personel.kpru.ac.th
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องส่งให้มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาแพงเพชร หลังจากชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้ว นสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
๓.๒.๒ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๓ ส าเนาใบรายงานผลการศึ ก ษา (Transcript of Records) โดยต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ในกรณีผู้ส มัค รเป็น เพศชายให้แ นบหลัก ฐานการพ้น พัน ธะทางทหาร (สด. ๘
หรือ สด.๔๓) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ สาเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบีย นสมรส หนัง สือ สาคัญ การเปลี่ย นชื่อ ตัว
หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๘ สาหรับ ผู้ส มัค รสอบประเภทวิช าการ (สายวิช าการ) ต้อ งมีผ ลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่กาหนดดังต่อไปนี้
๓.๒.๘.๑ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ได้คะแนนตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนน
ขึ้นไป หรือ
๓.๒.๘.๒ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT (Paper Based)
ได้คะแนนตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT (Internet-Based) ได้คะแนนตั้งแต่ ๖๐ คะแนน
ขึ้นไป หรือ
/๓.๒.๘.๓ ผ่านการทดสอบ…

๔
๓.๒.๘.๓ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) ตั้งแต่
๕ คะแนนขึ้นไป หรือ
๓.๒.๘.๔ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (๑๒๐ คะแนน) ตั้งแต่
๗๐ คะแนนขึ้นไป
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสอบสามารถนาผลการสอบย้อนหลัง
ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับใบรับรองผลการสอบจนถึงวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
๓.๒.๙ ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ าง ๆ ในใบสมั ค ร พร้ อมทั้ งยื่ น หลั ก ฐานในการสมัค รให้ ถูก ต้อ งครบถ้ว น ในกรณี ที่ มีค วาม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การสอบแข่งขัน อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันตามประกาศรั บสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๓.๒.๑๐ ให้ผู้สมัครสอบต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐาน (EMS) มายังงานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ๖๙ หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โดยผู้สมัครสอบส่งเอกสารทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ภำยในวันที่ 26 มีนำคม ๒๕61
โดยยึดวันประทับของไปรษณี ย์เป็น หลัก หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และผู้สมัครสอบจัดส่งเอกสาร
หลักฐานมาไม่ครบถ้วนจะถือท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
๔. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน ๒๐๐ บาท โดยชาระค่าธรรมเนียมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบแข่งขัน
๕.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ครั้งที่ 1/๒๕61 ในวันที่ 2 เมษำยน พ.ศ. ๒๕61
๕.๒ ประกาศบั ญชีรายชื่อผู้ผ่ านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1/๒๕61 ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. ๒๕61
๕.๓ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1/๒๕61 ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕61
/๕.๔ ประกาศผล…

๕
๕.๔ ประกาศผลการสอบแข่งขันบุ คคลทั่ว ไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ าปฏิบัติงานเป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1/๒๕61 ในวันที่ 7 มิถุนำยน พ.ศ.
๒๕61
๖. หลัก สูต ร วิธีก ำรสอบแข่ง ขัน เกณฑ์ก ำรตัด สิน การขึ้น บัญ ชี และการยกเลิก บัญ ชีใ ห้
เป็นไปดังนี้
๖.๑ วิธีกำรสอบแข่งขันพนักงำนมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย
๖.๑.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก) ประกอบด้วย
(๑) ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล
(๒) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
(๓) ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบันและสถานการณ์บ้านเมือง
(๔) ความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ , พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ศ. ๒๕๕๙
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๖
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตักเตือน การมีคาสั่ง หรือการทาทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการลาออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบข้อเขียน (๑) - (๔) คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
/๖.๑.๒ ภาคความรู้…

๖
๖.๑.๒ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (ภำค ข)
๖.๑.๒.๑ สายวิชาการ
- ความรู้ทางสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียน (๗๕ คะแนน)
- สอบสอน และ/หรือสอบปฏิบัติ (๗๕ คะแนน)
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบข้อ เขียน สอบสอน และ/หรือสอบปฏิบัติ
คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๖.๑.๒.๒ สายสนับสนุน
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (๗๕ คะแนน)
- สอบปฏิบัติ (๗๕ คะแนน)
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบั ติ คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
๖.๑.๓ ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (ภำค ค)
- ทดสอบความรู้เกี่ย วกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุค ลิกภาพ
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา
วิธีกำรประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๖.๒ หลักเกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จ ะถือ ว่า เป็น ผู้ส อบแข่ง ขัน ได้ จะต้อ งได้ค ะแนนในภาคความรู้ค วามสามารถทั่ว ไป
(ภาค ก) ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามหลักสูตรภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (ภาค ข) และให้ผู้ที่สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่
ร้อยละหกสิบขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันตามหลักสูตรภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
การประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันในแต่ล ะภาคของหลักสูตรการสอบแข่งขัน
ให้ประกาศตามลาดับที่ของผู้สมัคร
๖.๓ ระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
๖.๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๖.๓.๒ ห้ามผู้เข้าห้องสอบมาสายเกิน ๑๕ นาที หลังกาหนดเวลาเริ่มเข้าห้องสอบ
๖.๓.๓ ห้ ามออกนอกห้องสอบภายในเวลา ๒๐ นาที ตั้งแต่เริ่มลงมือสอบ ในกรณี ที่ มีเหตุ
ฉุกเฉินเป็นการสุดวิสัยจาเป็นต้องออกนอกห้องสอบ ให้กรรมการห้องสอบควบคุมอย่างใกล้ชิด
๖.๓.๔ ผู้เข้าห้องสอบต้องเชื่อฟังคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบเกี่ยวกับปฏิบัติการสอบ
อย่างเคร่งครัด
/๖.๓.๕ หากผู้เข้าสอบ…

๗
๖.๓.๕ หากผู้เข้าสอบรายใดทุจริตในการสอบไม่ว่าภาคใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบใน
ครั้งนั้น
๖.๓.๖ ห้ามสูบบุหรี่และใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ
๖.๓.๗ ผู้เข้าห้องสอบต้องนาปากกา ดินสอที่มีความเข้มไม่ต่ากว่า ๒B ยางลบ และอุปกรณ์
อื่น ๆ ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดเตรียมไว้ให้ และห้ามนาข้อสอบในการทดสอบออก
นอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
๖.๔ กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่
สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงไป ในกรณีที่ผู้ผ่า นการสอบแข่ง ขัน มีค ะแนนรวม ภาคความรู้ค วามสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) กับภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) เท่ากันจะประกาศรายชื่อของผู้
ที่ได้คะแนนสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) สูงกว่าในลาดับต้น ณ สานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และทางเว็บไซต์ www.kpru.ac.th
บั ญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ ให้ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับ แต่วันขึ้นบั ญ ชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน ใน
ตาแหน่งอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ให้เป็นอัน
ยกเลิก
๖.๕ กำรยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๖.๕.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ โดยได้แสดงเจตนา
สละสิทธิ์เป็นหนังสือ
๖.๕.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กาหนด
๖.๕.๓ ผู้ นั้ น มี เหตุ ไม่ อ าจเข้ าปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ต ามก าหนดเวลาที่ จ ะบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ใน
ตาแหน่งที่สอบได้
๖.๕.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี
ทุกบัญชีที่สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งเดียวกัน
๗. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ผู้สอบแข่งขัน ได้ และได้รับ การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย จะต้องทาสั ญ ญาจ้างตามแบบที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด โดยการจ้างครั้งแรกกาหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี และต้องมีการ
ทดลองปฏิบั ติงานเป็ น เวลา ๑๒ เดือน หากผลการประเมินปรากฏว่าเป็นผู้ มีความสามารถเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยกาหนด จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างต่อไป

๘

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

เอกสารหมายเลข 1
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 (สายวิชาการ)
1. คณะครุศาสตร์
จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
2
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำพลศึกษำ หรือวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
- มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นนักกีฬำ หรือผู้ฝึกสอนกีฬำ
ในระดับมหำวิทยำลัย หรือระดับจังหวัด ในชนิดกีฬำ
ฟุตบอล หรือฟุตซอล หรือยูโด หรือว่ำยนำ หรือ
ยิมนำสติก (มีหนังสือรับรอง หรือเอกสำรรับรอง)
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ

ตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาพลศึกษา

1.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาประถมศึกษา
1.3 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาบริหารการศึกษา

1

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ
กำรบริหำรกำรศึกษำ

1.4 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1

1.5 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ กำรสอนภำษำอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ
กำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ ภำษำศำสตร์
(ภำษำอังกฤษ) ภำษำศำสตร์ประยุกต์ หรือกำรสอน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก หรือ ปริญญำโท ด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย จำกสถำบันอุดมศึกษำทังในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่สำนักงำน ก.พ. ให้กำรรับรอง
- มีประสบกำรณ์กำรสอนระดับปฐมวัยในสถำนศึกษำ หรือ
มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่ำง
น้อย 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำน)

6

อัตรา

รวม

10
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาแหน่ง
2.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาภาษาจีน

2.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
2
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำภำษำจีน ภำษำศำสตร์ ภำษำศำสตร์ประยุกต์
วรรณกรรมสมัยใหม่และร่วมสมัย (วรรณกรรมจีน) หรือ
อักษรศำสตร์จีน
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำจิตรกรรม (สำกล) ประติมำกรรม (สำกล) หรือ
ศิลปะไทย (จิตรกรรมไทย หรือประติมำกรรมไทย)
1

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบกรำฟิก
ภำพยนตร์และวีดีโอ หรือมัลติมีเดียและอนิเมชั่น

2.3 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาดนตรี

1

2.4 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

2

2.5 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2

- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำดนตรีสำกล เครื่องมือเอก แซกโซโฟน หรือ
เปียโน โดยสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
ดนตรี
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำบรรณำรักษศำสตร์ บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์ สำรสนเทศศำสตร์ บรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์ หรือสำรสนเทศศึกษำ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จำกสถำบันกำรศึกษำที่
ก.พ. รับรอง
- มีประสบกำรณ์กำรสอนในสถำบันอุดมศึกษำไม่น้อยกว่ำ
3 ปี (โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำน)

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
จานวน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
2.6 ตาแหน่งอาจารย์
1 - สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ประจาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภำษำศำสตร์ วรรณคดี ภำษำศำสตร์ประยุกต์ กำรสอน
ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษศึกษำ หรือภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรอุตสำหกรรม โดยต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท สำขำวิชำภำษำอังกฤษ หรือ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
ภำษำศำสตร์ วรรณคดี ภำษำศำสตร์ประยุกต์ กำรสอน
ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษศึกษำ หรือภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อสำรอุตสำหกรรม
- ต้องมีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ได้แก่
1. TOEFL IBT ≥ 60 คะแนน หรือ
TOEFL PBT ≥ 550 คะแนน หรือ
TOEFL CBT ≥ 150 คะแนน หรือ
2. IELTS ≥ ระดับ 6 โดยไม่มีทักษะใด ๆ ใน 4 ทักษะ
ที่ได้คะแนนต่ำกว่ำระดับ 6 หรือ
3. TOEIC ≥ 750 คะแนน
- มีประสบกำรณ์กำรสอนในระดับอุดมศึกษำ (โดยมีหนังสือ
รับรองจำกหน่วยงำน)
รวม 10 อัตรา
3. คณะวิทยาการจัดการ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
รวม

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
สำขำวิชำกำรเงิน หรือกำรเงินกำรธนำคำร
1

อัตรา

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตาแหน่ง
4.1 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

4.2 ตาแหน่งอาจารย์
ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

จานวน
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก สำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำธำรณสุข
ศำสตร์) โดยสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำสำธำรณสุข
ศำสตร์ หรือวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำธำรณสุขศำสตร์)
1

รวม

2

- สำเร็จกำรศึกษำระดับโท หรือปริญญำเอก สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศำสตร์สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือกำรจัดกำรลุ่มนำและสิ่งแวดล้อม
อัตรา

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
จานวน
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สำขำวิชำกำรจัดกำร กำรจัดกำรทั่วไป กำรจัดกำรวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม กำรจัดกำรกำรประกอบกำร
เทคโนโลยีกำรจัดกำร กำรจัดกำรเชิงธุรกิจ กำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์ กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ธุรกิจหรือธุรกิจบริกำร
กำรจัดกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิศวกรรมศำสตร์
และกำรจัดกำรเชิงธุรกิจ หรือสำขำบริหำรธุรกิจที่สำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำรหรือกำรจัดกำร
ทั่วไป
รวม
1
อัตรา

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา/คุณสมบัติ
อัตรา
ตาแหน่งอาจารย์
1
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรือปริญญำเอก
ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ (เอกวิศวกรรมสำรวจ) วิศวกรรม
แหล่งนำ หรือวิศวกรรมและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง
- ต้องสำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และปริญญำโท
สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ
รวม
1
อัตรา
ตาแหน่ง

เอกสารหมายเลข 2
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 (สายสนับสนุน)
1. สานักงานอธิการบดี
ตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ประจางานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
กองกลาง

1.2 ตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ประจาหน่วยตรวจสอบภายใน

จานวน
อัตรา
1

1

รวม

2

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ
- มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ด้ำน
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
- มีประสบกำรณ์กำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่
น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำน
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบัญชี
หรือบริหำรธุรกิจ (กำรบัญชี)
- มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรทำบัญชีและกำรเงิน หรือมี
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน หรือกำรตรวจสอบ
บัญชี (มีหนังสือรับรองจำกหน่วยงำน)
อัตรา

2. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
จานวน
อัตรา
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รวม

1

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรจัดกำร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยสำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีทำงคอมพิวเตอร์
(เหมือนของเดิมที่เคยประกาศ)
อัตรา

15
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน
อัตรา
1

ตาแหน่ง
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา

รวม

1

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ
- สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ทุกสำขำวิชำ
- มีควำมรู้ภำษำอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสำมำรถ
สื่อสำรและจัดทำเอกสำรภำษำอังกฤษได้
- มีผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษ TOEIC หรือ
เทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ 400 คะแนน (ผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี)
อัตรา

16
เอกสารหมายเลข 3
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ครั้งที่ 1/2561 (สายวิชาการ)
ชือ่ ตาแหน่ง
ตาแหน่งอาจารย์ ทุกโปรแกรมวิชำ

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน กำรศึกษำ กำรอบรม
และกำรวิจัยค้นคว้ำในสำขำวิชำกำรและวิชำชีพชันสูง
ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษำ
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

เอกสารหมายเลข 4
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561 (สายสนับสนุน)
1. สานักงานอธิการบดี
ชื่อตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ประจางานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ปฏิบั ติ งำนโดยใช้ ควำมรู้ค วำมสำมำรถทำงวิช ำกำรในกำรปฏิ บั ติงำน
เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ำ
2. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
3. ควบคุม ก่อกำรสร้ำงในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ค้น คว้ำ วิเครำะห์ วิจัย
พัฒนำ ทดสอบ หำข้อมูลและสถิติต่ำง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำร
ตรวจสอบ วินิจฉัยงำนด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ
4. วำงแผนผั ง หรื อ วำงแผนงำนกำรสร้ ำ งหรื อ ประกอบสิ่ ง ใดๆ ในงำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำ อำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลกำรสร้ำง ติดตัง
ซ่อมและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
5. ให้คำปรึกษำ แนะนำ ให้บริกำรวิชำกำร ตลอดจนถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ในงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบ คำนวณ วำงแผนผังทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ตรวจสอบ
แก้ไขแบบ กำหนดรำยละเอียด ประมำณรำคำเกี่ยวกับกำรสร้ำง ติดตัง
ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษำ อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ำ เพื่อให้
ระบบมีควำมถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดพลังงำน
(2) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย พัฒนำ เก็บรวบรวมข้อมูลทำง
วิศวกรรมไฟฟ้ำ ติดตำมและพัฒนำเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำงำน
(3) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ให้คำปรึกษำแนะนำในกำร
ปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ และแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน
ตอบปัญหำ และชีแจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) งำนบริกำรด้ำนไฟฟ้ำภำยในมหำวิทยำลัยฯ เช่น กำรติดตัง ประกอบ
ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษำ ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับไฟฟ้ำ เบิกจ่ำย จัดเก็บรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในกำรปฏิบัติงำน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงำนในหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี
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1. สานักงานอธิการบดี (ต่อ)
ชื่อตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ประจางานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
(ต่อ)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1) ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ให้แสงสว่ำง
2) ติดตังเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ให้แสงสว่ำง
3) ตรวจซ่อมพัดลม
4) ติดตังพัดลม
5) เดินสำยระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร
6) ติดตังระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำและแสงสว่ำงชั่วครำวในงำนต่ำงๆ
7) จดหน่วยมิเตอร์ตำมร้ำนค้ำ งำนก่อสร้ำง และบ้ำนพัก
8) ติดตังระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร
9) ตรวจสอบและบำรุงรักษำระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำ
10) ตรวจสอบ และบำรุงรักษำแผงจ่ำยไฟฟ้ำ
11) ตรวจสอบและบำรุงรักษำเครื่องวัดพลังงำนไฟฟ้ำ
12) เข้ำร่วมประชุมและอบรม
13) ตรวจซ่อม Control ปั้มนำ
14) ออกแบบระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกอำคำร
15) ควบคุมกำรก่อสร้ำงระบบไฟฟ้ำภำยในและภำยนอกอำคำรที่มี
กำรขยำยตัวของอำคำรและอำคำรที่กำลังดำเนินกำรก่อสร้ำงใหม่
(5) งำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
1) กำรตรวจวัดและจดมิเตอร์บันทึกข้อมูลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำของ
แต่ละอำคำร บ้ำนพัก ร้ำนค้ำและงำนก่อสร้ำง
2) ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของเครื่องจักร
3) กำรเข้ำร่วมประชุมและอบรมกำรอนุรักษ์พลังงำน
(6) งำนควบคุมเครื่องเสียง
1) ควบคุมเครื่องเสียงตำมห้องประชุมต่ำงๆ เช่น ห้องประชุม
ทองกวำว ห้องประชุมกำสะลอง ห้องประชุมลีลำวดี ห้องประชุมรำชพฤกษ์
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติตำมใบขอรับบริกำร
2) ติดตังและตรวจซ่อมเครื่องเสียงตำมห้องเรียนต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย
3) ให้บริกำรขับรถออกประชำสัมพันธ์ในกิจกรรมต่ำงๆของ
มหำวิทยำลัย
4) ตรวจเช็คและบำรุงรักษำระบบเสียงตำมสำยทังภำยในและ
ภำยนอกอำคำรของมหำวิทยำลัย
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1. สานักงานอธิการบดี (ต่อ)
ชื่อตาแหน่ง
1.1 ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ประจางานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
(ต่อ)

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
5) ตรวจซ่อมระบบเสียงตำมสำยของมหำวิทยำลัย
(7) งำนเครื่องปรับอำกำศและเครื่องทำควำมเย็น (ตู้นำเย็น)
1) ตรวจซ่อม เครื่องปรับอำกำศตำมใบขอรับบริกำร
2) ติดตังเครื่องปรับอำกำศตำมใบบันทึกข้อ
3) คำนวณพืนที่หำขนำดเครื่องปรับอำกำศ
4) ออกแบบพืนที่ติดตังเครื่องปรับอำกำศ
5) ตรวจซ่อมตู้นำเย็น ตำมใบขอใช้บริกำร
6) ตรวจเช็คและบำรุงรักษำตู้นำเย็น
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนกำรทำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรทำงำนของหน่วยงำน
หรือโครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทังภำยใน
และภำยนอก เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(2) ชีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมรวมมือในกำร
ดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 4 ด้ำนกำรบริกำร
1) ให้คำปรึกษำ แนะนำเบืองต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำ รวมทังตอบปัญหำและชีแจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่
เพื่อให้ผู้บริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์
2) จัดเก็บข้อมูลเบืองต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับด้ำน
วิศวกรรมไฟฟ้ำ เพื่อให้บุคลำกรทังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ
ตลอดจนผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
กำหนด นโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ

1. สานักงานอธิการบดี (ต่อ)
ชื่อตาแหน่ง
1.2 ตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ประจาหน่วยตรวจสอบภายใน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ดำเนินกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและประเมินควำมเสี่ยง
ของแต่ละหน่วยงำน เพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
1.2 ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบและกำหนดแผนปฏิบัติงำน
ตรวจสอบของงำน/โครงกำรที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้แนวทำงที่เป็นไปตำมนโยบำย
ที่กำหนดและมีประสิทธิภำพสูงสุด
1.3 รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล ตัวเลขหลักฐำน และ
เอกสำรต่ำง ๆ ทำงด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรทำงกำรเงินและบัญชี
กำรบริหำรทำงพัสดุ กำรบริหำรสินทรัพย์ และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภทของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินกำรตรวจสอบภำยในมีคุณภำพ ครบถ้วนและ
ถูกต้องตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
1.4 รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบกำรดำเนินงำน (Operation) และกำร
ปฏิบัติงำน (Rerformance) เพื่อจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
1.5 จัดทำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรตรวจสอบต่ำง ๆ
เพื่อเสนอผลกำรตรวจสอบข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหำร
1.6 ประเมินควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำนเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน
1.7 ดำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบเพื่อประเมินข้อเสนอแนะในกำร
ปฏิบัติงำนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึน
1.8 ดำเนินกำรจัดทำแฟ้มสำนวนกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระเบียบ สะดวกใน
กำรค้นหำ เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงได้ในอนำคต
1.9 ดำเนินกำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ได้แผนกำร
ดำเนินงำนและกำรพิจำรณำอนุมัติได้ทันเวลำ
1.10 ศึกษำและติดตำมเทคโนโลยี องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ กฎหมำย และ
ระเบียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อนมำประยุกต์ให้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
2. ด้านการประสานงาน
2.1 ประสำนกำรทำงำนกับหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน/หัวหน้ำทีม
ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบภำยใจที่มีประสบกำรณ์ เพื่อปรึกษำหำรือ และขอ
ควำมเห็นคำแนะนำ รวมทังกำรสนับสนุนช่วยเหลือที่จะทำให้งำนตรวจสอบ
ภำยในบรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและกำรตรวจสอบที่กำหนด

1. สานักงานอธิการบดี (ต่อ)
ชื่อตาแหน่ง
1.2 ตาแหน่งนักตรวจสอบภายใน
ประจาหน่วยตรวจสอบภายใน (ต่อ)

2. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
2.2 ประสำนกำรทำงำนและควำมร่วมมือด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกับ
บุคคลและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้ รวมทังสนับสนุนให้กำรทำงำนเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น และเสร็จทันเวลำที่กำหนดไว้
3. ด้านการบริการ
3.1 ช่วยแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในในระดับเบืองต้น
แก่สมำชิกในหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้องและ
ดำเนินไปอย่ำงรำบรื่น
3.2 ให้คำปรึกษำ แนะนำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรประเมินควำม
เสี่ยง กำรควบคุมภำยในกำรกำกับดูแลที่ดีของหน่วยงำน เพื่อสร้ำงเสริม
สนับสนุนให้เกิดระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรกำกับดูและที่ดีมี
ประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก
2. ประสำนงำนเรื่องดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตร และคณะ
3. กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย
หน่วยงำนต้นสังกัด
4. กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกโดย สมศ.
5. ประสำนในกำรติดตำม และตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำ
ประเมินคุณภำพภำยนอก ในระดับคณะและมหำวิทยำลัย
6. จัดโครงกำร/กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและกลยุทธ์เชิงรุกของ
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
7. วิจัยสถำบันด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
1. งานด้านวิชาการ
1.1 ติดตำมและจัดเก็บเอกสำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ (มคอ.)
1.2 ติดตำมกำรจัดส่งผลกำรเรียนของอำจำรย์
1.3 จัดทำสรุปชั่วโมงกำรสอนของอำจำรย์ในแต่ละภำคเรียน
1.4 จัดทำตำรำงคุมสอบ
1.5 จัดทำทะเบียนรับ – ส่งข้อสอบ
1.6 จัดทำรำยงำนกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในแต่ละภำคเรียน
1.7 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ เช่น อบรมด้ำนคอมพิวเตอร์ อบรม
ด้ำนภำษำอังกฤษ
1.8 จัดทำเอกสำรกำรอบรมทำงวิชำกำรต่ำง ๆ
1.9 ติดตำมและรวบรวมผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
1.10 งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
2.1 จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรของคณะ
2.2 จัดทำแผนกำรวิจัยของคณะ
2.3 ติดตำมควำมสำเร็จของแผนกำรวิจัยและแผนกำรบริกำรวิชำกำร
2.4 ประสำนงำนกับสถำบันวิจัยและพัฒนำของมหำวิทยำลัย และ
หน่วยงำนวิจัยภำยนอก
2.5 ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรด้ำนกำรวิจัยต่อบุคลำกรภำยในคณะ
2.6 จัดทำสรุปงบประมำณสนับสนุนงำนวิจัยประจำปี
2.7 รวบรวมผลงำนวิจัยของบุคลำกรด้ำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ กำร
นำเสนอผลงำนวิจัย กำรนำไปใช้ประโยชน์ของงำนวิจัย และแพร่ผลงำนวิจัย
ผ่ำน Website ของคณะ
2.8 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเกี่ยวกับกำรบริกำร
วิชำกำร
2.9 จัดเตรียมเอกสำร สถำนที่ อุปกรณ์กำรบริกำรวิชำกำรของคณะ
2.10 สรุปติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำรของแต่
ละโครงกำรของคณะ
2.11 จัดทำรำยงำนสรุปโครงกำรบริกำรวิชำกำรให้กับหน่วยงำนที่
สนับสนุนงบประมำณ
2.12 งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
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3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
ชื่อตาแหน่ง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา (ต่อ)
3. งานด้านวิเทศสัมพันธ์
3.1 ประสำนงำนโครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
3.2 จัดทำเอกสำรและสรุปผลกำรทำงำนโครงกำรควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศ
3.3 จัดเตรียมเอกสำรและสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมของอำเซียน
3.4 ประสำนงำนกับศูนย์อำเซียนศึกษำของมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกประเทศ
3.5 ดำเนินกิจกรรมกับศูนย์ภำษำที่เกี่ยวข้องกับคณะ
3.6 จัดทำแผนปฏิบัติงำน/โครงกำรอำเซียน
3.7 จัดกิจกรรมแนะนำด้ำนภำษำอังกฤษแก่บุคลำกรและนักศึกษำของ
คณะ
3.8 จัดพิมพ์คำสั่ง ประกำศ หนังสือรำชกำร ต่ำง ๆ และเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเป็นภำษำอังกฤษ
3.9 งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

