
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  กําหนดการสอบภาคความรู ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง (ภาค ค) เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕
__________________________________________________________

ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเรื่อง รายชื่อผูผานการสอบภาค
ความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และมีสิทธิเขาสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข)
และหรือภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงขอประกาศกําหนดการสอบภาค
ความรู ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เพื่อ
บรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด กําหนดการ / สถานที่

๑. การสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 

    (ภาค ข) และหรือ
     ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)

วันเสารที ่20 สิงหาคม 2565

2. ลงทะเบียน เวลา 09.00 น. - 09.30 น.

3. ดําเนินสอบภาค ข และ ภาค ค เวลา 09.30 น. เปนตนไป

4. สถานท่ีสอบ พื้นที่โถง ชั้น ๑ อาคารกรมหลวง
 นราธิวาสราชนครินทร สจล.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศตําแหนงงานและรายละเอียดที่
เก่ียวของตามบัญชีรายละเอียดอัตราพนักงานสถาบัน สําหรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานสถาบันสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ ใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และมีสิทธิเขาสอบภาคความรู ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (ภาค ค) เพ่ือบรรจุเปนพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2565 แจง
ความประสงคเลือกตําแหนงงานท่ีจะดําเนินการสอบผาน QR Code ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้

 ประกาศ ณ  วันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน

อธิการบดี
๐๕  ส.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๙:๐๓:๑๙  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NAA4A-EQAQQ-A4AEM-AMAAx

 

 



 เอกสารแนบทายประกาศ 

อัตราและตำแหนงวางที่เปดรับสมัคร 
 

ที่ หนวยงาน ตำแหนง 
พนักงานสถาบนัเงินรายได 

จำนวน (อัตรา) 
พนักงานสถาบันพิเศษ 

จำนวน (อัตรา) 
1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 1  
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร 1  
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 
  นักวิชาการศึกษา    1 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร วิศวกร 2  
  นักวิชาการศึกษา  2 
  นักวิชาการพัสดุ  1 

4 คณะบริหารธุรกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1  
5 คณะวิทยาศาสตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 1  
  นักวิทยาศาสตร  1 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 

6 คณะอุตสาหกรรมอาหาร นักวิชาการอาหาร 1  
7 คณะทันตแพทยศาสตร เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 1 1 
  นักวิชาการศึกษา  1 
  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  1 

8 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  1 
 นานาชาต ิ นักวิชาการเงินและบัญช ี  1 

9 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ นักวิชาการศึกษา  1 
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุ นักวิทยาศาสตร  1 
11 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  1 

12 42 บางกอก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 
  Developer  1 

13 คณะศิลปศาสตร นักพัฒนาและสื่อสารองคกร  1 
14 สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  2 

 พระจอมเกลาลาดกระบัง เจาหนาที่ทรัพยสินทางปญญา  1 
15 คณะแพทยศาสตร นักวิชาการศึกษา  1 
  นักวิชาการเงินและบัญช ี  1 
16 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร  1 
  นักวิชาการเงินและบัญช ี  1 
17 โรงพยาบาลพระจอมเกลา นักวิชาการสาธารณสุข 2  
 เจาคุณทหาร นักจิตวิทยา  1 



 เอกสารแนบทายประกาศ 

อัตราและตำแหนงวางที่เปดรับสมัคร 
 

ที่ หนวยงาน ตำแหนง 
พนักงานสถาบนัเงินรายได 

จำนวน (อัตรา) 
พนักงานสถาบันพิเศษ 

จำนวน (อัตรา) 
18 สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ  1 
19 สำนักงานบริหารทรัพยสิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  4 
20 สำนักงานบริหารงานทั่วไป Director of Photography 1  
 และประชาสัมพันธ Graphic Design 1  
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3 
21 สำนักงานคลัง นักวิชาการเงนิและบัญชี  1 
22 สำนักงานพัสดุ นักวิชาการพัสดุ  3 
23 สำนักงานกิจการนักศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา  3 
24 สำนักงานสภาสถาบัน นักตรวจสอบภายใน 1  
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 
25 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  1 
  นักบริหารทรัพยากรบุคคล  1 
  นักบริหารทรัพยากรบุคคล 1  

 

โดยใหผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และมีสิทธิเขาสอบภาคความรู ความสามารถ

ที่ใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) และหรือภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเปนพนักงานสถาบัน 

สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2565 แจงตำแหนงงานที่ประสงคจะดำเนินการสอบผาน QR 

Code หรือ Link Google Form ภายในวันพฤหัสบดทีี่ 11 สิงหาคม 2565 

- Link Google Form สำหรับเลือกตำแหนง https://forms.gle/9YmomLEZxaMhpVzAA 

- QR Code สำหรับเลือกตำแหนง 

 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

1 ตำแหนงที่ 1 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ภาระงาน 
๑. จัดทำเอกสารโครงการวิจัยตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน งบประมาณ เอกสารราชการ ฯลฯ 
และจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยอยางเปนระบบทั้งในรูปเอกสารและไฟลขอมูล 
2. จัดทำรายงานสรุปผลการใชจาย งบประมาณทุกเดือน 
3. จัดทำบัญชีและควบคุมรายรับ - รายจาย ทำงบดลุของโครงการ 
4. จัดทำระบบออก Invoice ของโครงการกับบริษัทภายนอก 
5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเขาเย่ียมชม (แบบสัมภาษณ 
หรือ การขอความอนุเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ หรือเรียนเชิญเขารวมประชมุ) 
6. ประชาสัมพันธโครงการวิจัยทาง Website 
ภาระงานอ่ืน ๆ 
1. รวบรวมขอมูลและหลักฐานเพ่ือการตรวจประกันคุณภาพของงานวิจัย 
2. สามารถสืบคน รวบรวม และสรุปขอมูลสถิติตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
3. รวบรวมขออนุมัติในการมอบอำนาจ 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางดานพัสดุโครงการวิจัย เชน การขออนุมัติจัดซื้อ/ จัดจางของโครงการ 
5. รวมจัดทำโครงการ OKR ของโครงการวิจัย ในหนวยงานอยางนอย 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 939(ร) 
 สังกัด วทิยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  
 - คุณวุฒิ ปริญญาตร ีสาขาศลิปศาสตร 

- มีประสบการณในการทำงานดานเอกสารโครงการวิจัย 
  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

2 ตำแหนงที่ 2 
นักตรวจสอบภายใน 

ภาระงาน 
- รับผิดชอบการตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบของสถาบัน หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบและกำหนดแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการดำเนินงานตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ 
- ประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
- ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 984(ร) 
 สังกัด สำนักงานสภาสถาบัน  
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
 - สาขาวิชาการเงิน การบัญชี 

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
- มีประสบการณดานการตรวจสอบ หรอืมี Certificate ดานการ
ตรวจสอบ และดานเทคโนโลยี 

  
  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

3 ตำแหนงที่ 3 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- มีความรูเก่ียวกับการพัฒนา  Web Based Application  
- มีความรูเก่ียวกับภาษา  PHP, Python และ Javascript 
- มีความรูในการพัฒนา Website ดวย HTML5, CSS3 หรือ Python Framework 
- มีความรูในการพัฒนา Website ดวย Javascript, jQuery หรือ Vanilla JS 
- สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรมฐานขอมูล SQL และ NoSQL ได 
- มีความรูดาน Unix, Linux 
- มีความรูเก่ียวกับการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัตกิาร iOS และ android  
- มีความรูเก่ียวกับ Wordpress สามารถปรับแตงคาตาง ๆ ได 
ภาระงาน 
- ประสานงานและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนตอการพัฒนาระบบ 
- ออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อรองรับระบบสารสนเทศตาง ๆ ของคณะ  
- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตาง ๆ ของคณะ แบบ Web based application ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
- พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศตาง ๆ ของคณะ แบบ Mobile Application บนระบบปฏิบัตกิาร 
iOS และ android ตามที่ไดรับมอบหมาย 
- ติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนา  
- สนับสนุน และ อบรมการใชงานระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 920(ร) 
 สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี  
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

4 ตำแหนงที่ 4 
วิศวกร 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวิชาชีพที่กำหนด 
- สามารถวางแผนโครงการวิศวกรรม การวิเคราะห วิจัย คนควาทางดานวิศวกรรมการออกแบบวาง
แผนผังทางดานวิศวกรรม 
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการและมีความมั่นใจในตนเอง 
- มีทักษะในการสื่อสารกับเจาหนาที ่ที่ไมมีความรูทางดานเทคนิค 
- สามารถอาน เขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
- มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน และอ่ืน ๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถาบันใหกาวหนา 
ภาระงาน 
- รับผิดชอบดานการดูแลระบบการจัดการเรียนการสอน CANVAS Online 
- รับผิดชอบดานการดูแล Website สื่อประชาสัมพันธ และดูแลคอมพิวเตอร หลักสูตรนานาชาติ 
- รับผิดชอบดานการสอนและเปนผูชวยสอนวิชาดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอรและปฏิบัติการอ่ืน
ของหลักสูตรนานาชาติ 
- จัดทำเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
- ผูชวยสอนและวิศวกร ในวิชา 010063813 Intro To Programming จำนวน 7 Sections 
- ผูชวยสอนและวิศวกร ในวิชา 01006724 General Physics Lab 1 จำนวน 5 Sections 
- ผูชวยสอนและวิศวกร ในวิชา 01006726 General Physics Lab 1 จำนวน 5 Sections 
- ผูชวยสอนและวิศวกร ในวิชา 01006802 Engineering Drawing จำนวน 6 Sections 
- ผูชวยสอนหลักสูตร AP for Intro to Engineering Programming จำนวน 1 Section 
- ดูแลควบคุมโครงงาน KMIIDS Summer Project จำนวน 10 โครงการ 
- ปฏิบัติงานดานการใหบริการและคำแนะนำดานการเรียนแกนักศึกษาในหลักสูตร 
- ดูแลและประสานงานเก่ียวกับการจัดการเรียน การสอน และการสอนในระดับนานาชาติ 
- จัดทำคูมือวิชาปฏิบัติการ Lab หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 13 หลกัสูตร 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 อัตราเลขที่ 931(ร) 
 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

        สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการ    
        นานาชาติ (SIIE) 

 ไดรับปริญญาทางดานวิศกรรมศาสตร หรือ 
- Computer Engineering 
- Software Engineering 
- Mechanical Engineering 
- Industrial & Manufacturing Engineering 
- System Engineering 
- Electrical Engineering 
- AI Engineering 
- Data Science 
- หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  
  
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

5 ตำแหนงที่ 5 
วิศวกร 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับวิชาชีพที่กำหนด 
- สามารถวางแผนโครงการวิศวกรรม การวิเคราะห วิจัย คนควาทางดานวิศวกรรมการออกแบบ 
วางแผนผังทางดานวิศวกรรม 
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือรน รักงานบริการและมีความมั่นใจในตนเอง 
- มีทักษาะในการส่ือสารกับเจาหนาที่ท่ีไมมีความรูทางดานเทคนิค 
- สามารถอาน เขียน พูดภาษาอังกฤษได และมีความรู และทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร 
เพ่ือการปฏิบัติงาน 
- มีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน และอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสถาบันใหกาวหนา 
ภาระงาน 
- สำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม 
- งานประมาณราคาและจัดทำงบประมาณ 
- งานรวบรวมฐานขอมลูแบบแปลงของคณะวิศวกรรมศาสตรเขาสูระบบดิจิทัล 
- งานเขียนแบบและจัดทำราคากลางงานรายการ 
- งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 935(ร) 
 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 

        ปฏิบัติงานประจำงานอาคารสถานที่ 
 ไดรับปริญญาทางดานวิศกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

6 ตำแหนงที่ 6 
นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. สามารถใชโสตทัศนูปกรณไดเปนอยางดี 
2. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดทันทีและมีความอดทน ทำงานภายใต
ความกดดันได 
ภาระงาน 
1. สนับสนุนการจัดการเร ียนการสอนและการผลิตสื ่อการเรียนการสอน แบบ Online ใหกับ
คณาจารยของคณะ 
2. จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การจัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือใหการบรรยายดำเนินไปโดยความเรียบรอย 
3. จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดดี ประหยัดงบประมาณของหนวยงาน และดำเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. ใหคำปรึกษา แนะนำในดานการใช บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณแก
คณาจารย และบุคลากรในคณะ เพ่ือใหสามารถดำเนินการดานโสตทัศนศึกษาไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 927(ร) 
 สังกัด คณะบริหารธุรกิจ 

 คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
 ทางดานโสตทัศนศึกษา 

ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
ทางดานเทคโนโลยีและสื่อการศกึษา 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

7 ตำแหนงที่ 7 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- มีประสบการณการพัฒนาเว็บไซต 
- สามารถพัฒนาเว็บไซตได โดยใชภาษา เชน PHP, MySQL, Javascript, Bootstrap, jQuery, 
HTML, CSS เปนตน  
- เคยใชงาน  Wordpress มากอน (ไมจำเปนตองรูลึก สามารถแกไข Theme และ Plugin เบื้องตนได)  
- สามารถใช AngularJS ReactJS VueJS, NodeJS ไดจะพิจารณาเปนพิเศษ 
- มีมนุษยสัมพันธดี ชอบทำงานเปนทีม 
- สามารถเรียนรูงานไดเร็ว และ มุงม่ันท่ีจะเรียนรูส่ิงใหม ๆ 
ภาระงาน 
1. เปนเว ็บแอดมินดูแล รักษา เว็บไซตทุกเว ็บไซตของคณะวิทยาศาสตร เชน เว ็บไซตคณะ
วิทยาศาสตร เว็บไซตศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร เว็บไซตโครงงานบริการวิชาการ เว็บไซตงานกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เปนตน 
2. ดูแลระบบงานสารสนเทศทุกงานของคณะวิทยาศาสตร  
3. สามารถเพ่ิมเติมเนื้อหา พัฒนา และ แกไขเว็บไซตตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร ได 
4. เปนผูประสานงานของคณะวิทยาศาสตรในการใหคำแนะนำ ในสวนของเทคโนโลยีเว็บไซต ใหกับ
หนวยงานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร 
5. รับผิดชอบ ศึกษาและพัฒนาเทคนิคของซอฟตแวร เพื่อที่จะนำไปประยุกตใชตามที่ไดรับมอบหมาย 
6. จัดทำเอกสารที่เก่ียวของกับระบบงานที่ดูแล 
7. สามารถจัดอบรม ใหความรู กับบุคลากรของหนวยงานในการใชงานเว็บแอปพลิเคชัน และ ระบบ
สารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีที่จำเปนในการทำงาน เชน การใชงาน โปรแกรมที่ชวยในการสอนและการ
ทำงานออนไลนได  
8. งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 919(ร) 
 สังกัด คณะวิทยาศาสตร 
 คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท  

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
- หรือสาขาที่เก่ียวของ 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

8 ตำแหนงที่ 8 
นักวิชาการอาหาร 

ภาระงาน 
1) บริหาร จัดการใน FI Kitchen และหนวยเบเกอรี่ โดยรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหผลประกอบการ
ผานการทำบัญชี และจัดทำรายงานผลประกอบการตามระบบแผนงาน 
2) ปฏิบัติงานดานการควบคุมและพัฒนาคุณภาพของ Business Unit ไดแก FI Kitchen และหนวย 
เบเกอรี่ 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมดานการตลาด และสื่อประชาสัมพันธของ Business Unit ไดแก FI Kitchen 
และหนวยเบเกอรี ่
4) ปฏิบัติงานผูชวยวิทยากรในงานบริการวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
5) บริหารจัดการนักศึกษาที่มาฝกงานและสหกิจศึกษา 
6) ปฏิบัติงานตามภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 628(ร) 
 สังกัด คณะอตุสาหกรรมอาหาร 

 คุณวุฒิ ปริญญาโท 
 - สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร  

หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

9  ตำแหนงที่ 9 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

ภาระงาน 
- จัดการเอกสารเขาออก 
- ติดตอประสานงานกับสวนงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 947(ร) 
 สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาที่เก่ียวของ 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

10 ตำแหนงที่ 10 
นักวิชาการสาธารณสุข 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
มีประสบการณการทำงานระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยางนอย 2 ป 
ภาระงาน 
1. งานสรางเสริมสุขภาพดานการวางแผนครอบครัว เชน การคัดกรองมะเร็งเตานม และมะเร็งปาก
มดลูก เปนตน 
2. จัดทำทะเบียนกลุมเปาหมายที่ตองดูแลตอเนื่อง เชน ทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง เปนตน 
3. จัดทำเอกสาร คูมือ สื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
4. จัดทำโครงการเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
5. งานบริการผูปวยนอก เชน การยืนยันตัวตนผูปวย งานเวชระเบียน เปนตน 
6. งานตรวจสอบคาใชจายเบิกเคลมระบบประกันสุขภาพแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 981(ร) 
 สังกัด โรงพยาบาลพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 - สาขาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาที่เก่ียวของดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

11 ตำแหนงที่ 11 
นักวิชาการสาธารณสุข 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
มีประสบการณการทำงานระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยางนอย 2 ป 
ภาระงาน 
1. งานสรางเสริมสขุภาพดานการวางแผนครอบครวั เชน งานสรางเสริมสุขภาพคลินิก เด็กดี 
2. จัดทำทะเบียนกลุมเปาหมายที่ตองดูแลตอเนื่อง เชน ทะเบียนเด็ก 0-5 ป เปนตน 
3. จัดทำเอกสาร คูมือ สื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
4. จัดทำโครงการเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
5. ดูแลประสานงานบริษัทแลป และบันทึกผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 
6. งานบริการผูปวยนอก เชน งานเวชระเบียน ประสานงานการนัดคลินิกพิเศษ (แพทยเฉพาะทาง) 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 1000(ร) 
 สังกัด โรงพยาบาลพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 - สาขาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาที่เก่ียวของดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

12 ตำแหนงที่ 12 
Graphic Design 

ภาระงาน 
- ออกแบบและสรรคสรางงาน Graphic ในรูปแบบ Artwork, Infographic 
- ทำกราฟฟกภาพไดดี มีความสามารถในการแตงภาพ การรีทัชภาพ 
- ทำใหผูที่ไดดูเขาใจสิ่งท่ีจะสื่อสารไดดี 
- กำหนด Mood & Tone ของงานได 
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 961(ร) 
 สังกัด สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ 

        สำนักงานอธิการบดี 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

13 ตำแหนงที่ 13 
Director of Photography 

ภาระงาน 
- มีจินตนาการ รักงานศิลปะ มีสายตาแหลมคมในการส่ือความหมายดวยภาพ ชางสังเกต 
- มีความสามารถในการถายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวไดด ี
- อดทน สูงาน คลองแคลว มีความรับผิดชอบและรักในงาน มีความรักสถาบัน 
- ติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีอยูเสมอ กลาแสดงผลงานที่มีความแตกตาง 
- สามารถปฏิบัตงิานนอกเวลาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 962(ร) 
 สังกัด สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ 

        สำนักงานอธิการบดี 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

พนักงานสถาบันเงินรายได 
สายสนับสนุนวิชาการ 

 

ที่ รายละเอยีดตำแหนง ภาระงาน 

14 ตำแหนงที่ 14 
นักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร 
ภาระงาน 
- งานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
- มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัตราเลขที่ 888(ร) 
 สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

        สำนักงานอธิการบดี 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา 

 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

1 ตำแหนงที่ 1 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 607(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
๑) จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได  
๒)  มีประสบการณการประชาสัมพันธผาน Social Media หรือใช Social Media ไดเปนอยางดี 
๓) มีความกระตือรือรน สื่อสารและประสานงานไดด ี
๔) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดปานกลาง – ระดับดี 
๕) มีประสบการณที่เก่ียวของกับการบิน หรือธุรกิจการบิน จะพิจารณาเปนพิเศษ 
 
ปฏิบัติงานท่ีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
ภาระงาน 
๑) งานรับเขานักศึกษา 
    - ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบตาง ๆ ทั้ง 2 หลักสูตร 
    - ดำเนินการเรื่องสถานท่ีในการจัดสอบสัมภาษณนักศึกษา 
    - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาพรอมสงเขาสำนักทะเบียน 
๒) ปฏิบัติงานดานธุรการ 
    - ออกเลขหนังสือภายใน/ภายนอก 
    - รบั/เขา/สงเอกสาร 
๓) งานดานประชาสัมพันธ 
    - ออกประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียนตาง ๆ 
    - กิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัย เพ่ือโปรโมทวิทยาลัย 
    - รับผิดชอบการประชาสัมพันธวิทยาลัยผาน social media 
ภาระงานอื่น ๆ 
๑) ประสานงานดานการเงินและดานอ่ืน ๆ 
๒) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 สังกัด วทิยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

2 ตำแหนงที่ 2  
นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเลขที่ 608(ศ) 

ภาระงาน 
๑) ทำเรื่องตั้งเบิก 
    - รวบรวมเอกสารเพ่ือการตั้งเบิก 
๒) ทำสัญญาการยืมเงิน 
๓) ทำรายงานการมอบอำนาจ 
๔) ทำรายงานขอมูลการเบิกจาย 
๕) คาสาธารณูปโภค 
๖) ทำรายงานสถานะการเงิน 
ภาระงานอื่น ๆ 
๑) งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด วทิยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เก่ียวของ 
 อัตราคาจาง 35,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

3 ตำแหนงที่ 3  
ผูเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษ 
อัตราเลขที่ 623(ศ) 

ภาระงาน 
1) งานตรวจสอบภาษาอังกฤษ ของอาจารย นักศึกษา บุคลากร ของสถาบันท่ีเสนอบทความลงตีพิมพใน
วารสารวิชาการ หรือ การประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ (ไมรับตรวจวิทยานิพนธ ปริญญา
นิพนธ หรือบทความที่ใชจบการศึกษาทุกประเภท) ไดแก  
    - บทความวิชาการ 
    - บทความวิจัย 
    - บทคัดยอ     
2) งานคลินิกภาษา 
    - ใหคำปรึกษาการใชภาษาอังกฤษแก อาจารย นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
    - จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษ 
3) งานกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ดานสังคมศาสตร และมนุษยศาสตรของสถาบัน (ถามี) 
4) งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานบริหารวารสารวิชาการ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 คุณวุฒิ ปริญญาโท - ปริญญาเอก 
         ดานภาษาอังกฤษ 

 อัตราคาจาง 30,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

4 ตำแหนงที่ 4 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 636(ศ) 

ภาระงาน : 
- เพ่ือรับผิดชอบงาน  ดานการเงิน งานพัสดุ ของสำนักงานสภาสถาบัน 
- ขออนุมัติคาใชจายในการประชุม 
- ขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายในประเทศ และติดตามประสานงาน 
- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง เกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ 
- สรุปคาใชจายตาง ๆ  
- ใชงานระบบ ERP การเงิน พัสดุ ของสถาบัน 
- งานจัดเลี้ยงอาหาร ดูแลการจัดซื้อ จัดเตรียมอาหารสำหรับการประชุม 
- งานตอนรับกรรมการสภาสถาบัน  
- งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานสภาสถาบัน 
        สำนักงานอธิการบดี 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

5 ตำแหนงที่ 5 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 609(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1) มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อการปฏิบัติงาน Microsoft Office ไดด ี
2) มีความสามารถ อาน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางด ี
ภาระงาน 
งานดานบริการวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา นานาชาติ 
1. งานดำเนินการดานหลักสูตร (ตำแหนงผูชวยเลขานุการ) 
2. งานปรับปรุงหลักสูตร    
3. การจัดตารางเรียน ตารางสอน 
4. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ประชาสัมพันธ และดำเนินการเทียบโอนผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนเขาศึกษา (Exit) 
6. งานคำรองทั่วไป 
7. ทำแบบแจง User – Password  ของคณะ 
8. งานการสอบกลางภาค - ปลายภาค   
9. งานติดตามและสงผลเกรดรายวิชา 
10. งานจัดทำคำสั่งตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
        และเทคโนโลยี 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 5 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

6 ตำแหนงที่ 6 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 597(ศ) 

ปฏิบัติงานดานประกันคณุภาพการศึกษา 
ภาระงาน 
1) ดานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

1.1 การจัดทำวาระการประชุมสงใหคณะกรรมการกอนวันประชุม  
1.2 การสงหนังสือเชิญกอนการประชุม  
1.3 การถอดรายงานการประชุม 
1.4 การสงมติคณะกรรมการประกันใหกับงานที่เก่ียวของ 
1.5 การติดตามการดำเนินการตามมติ 

2) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
2.1 การกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
2.2 การประสานงานการจัดทำรายงานมาตรฐานหลักสูตร (องคประกอบท่ี 1) 
2.3 การจัดเตรียมขอมูลสวนกลาง 
2.4 การจัดการตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตร และการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
2.5 การประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 
2.6 การจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานหลักสูตรและคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
2.7 การจัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2.8 การจัดสถานที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
3.1 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลการดำเนินการในรอบปการศึกษาของคณะ 
3.2 การรางรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ รูปแบบ EdPEx 
3.3 การประสานงานกับสวนงานที่เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 
3.4 การจัดอบรมเสริมสรางความรูใหกับบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง ๑ ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
4. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

7 ตำแหนงที่ 7 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 598(ศ) 

ภาระงาน 
1.3 งานตารางเรียน-ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี 
1.4 งานจัดการการเลือกแขนงวิชา ระดับปริญญาตรี 
1.5 งานประกันคุณภาพ ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ นานาชาติ และหลักสูตรใหม) 
1.6 ประชาสัมพันธ และดำเนินการเทียบโอนผลคะแนนภาษาอังกฤษกอนเขาศึกษา (Exit)  
1.7 งานคำรองทั่วไป ระดับปริญญาตรี  
1.8 ทำแบบแจง User – Password ของคณะใหกับนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี 
1.9 งานการสอบกลางภาค - ปลายภาค ระดับปริญญาตรี  
1.10 งานติดตามและสงผลเกรดรายวิชา ระดับปริญญาตรี 
1.11 งานจัดทำคำสั่งตาง ๆ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ นานาชาติ) 
1.12 งานจัดสอบวิชาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี 
1.13 งานการจัดการรายวิชาฝกวิชาชีพ ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิง

ธุรกิจ 
1.14 งานเชิญวิทยากรภายในและภายนอก ระดับปริญญาตรี  
1.15 งานดูแลและติดตามนักศกึษาตางชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

(นานาชาติ) 
1.16 งานดำเนินการเรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ (นานาชาติ) 
1.17 งานจัดทำปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
1.18 งานสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร ตามที่ไดรับมอบหมาย 
1.19 งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 
 

 สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง ๑ ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
4. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

 ภาระงาน 
ปฏิบัติงานดานงานบริการวิชาการ 
1) ดานงานบริการวิชาการ  

1.1 งานดำเนินการดานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  
(ตำแหนงผูชวยเลขานุการ)  (สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
และการวิเคราะหเชิงธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ นานาชาติ และหลักสูตรใหม) 

1.2 งานปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
(ตำแหนงผูชวยเลขานุการ) (สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
และการวิเคราะหเชิงธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ นานาชาติ และหลักสูตรใหม) 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

8 ตำแหนงที่ 8 
นักวิทยาศาสตร 
อัตราเลขที่ 610(ศ) 

ภาระงาน 
1) สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตร  
2) การสนับสนุนการใชงานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตรและเครื่องมือวิเคราะหทางวัสดุ                                      
3) การสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจากภาครัฐและเอกชน (การบริการวิชาการ) 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1) มีความรูและมีทักษะพื้นฐานในการใชงานหองปฏิบัติการ 
2) มีความรูพื้นฐานดานเครื่องมือวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี 

สาขาวิชาเคมี ฟสิกส หรือสาขาที่เก่ียวของ 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 5 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

9 ตำแหนงที่ 9 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 605(ศ) 

ภาระงาน 
1) งานดานวิชาการ 

 - ขออนุมัติเชิญอาจารยสอนพิเศษ จากภายในและภายนอก 
 - ขออนุมัตินักศึกษาชวยสอน TA 
 - ขออนุมัติการสอนชดเชย/รายงานผลการสอนชดเชย 
 - สรุปและรวบรวมบัญชีรายละเอียดคาสอนของทุกรายวิชา 
- การประมวลผลการศึกษา(เกรด)/การแกไขผลคะแนน (เกรด I) 
 - สรุปและประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา 
 - ขออนุมัติจัดโครงการทั่วไป และโครงการยุทธศาสตร 
 - สรุปและวิเคราะหโครงการทั่วไป และโครงการยุทธศาสตร 

 2) งานดานการสอน 
 - การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี(แบบ TCAS) สอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ 
 - การสอบประจำภาคเรียน สอบ Midterm, สอบ Final และสอบภาคการศึกษาพิเศษ 

 3) งานดานระบบสารสนเทศ 
 - Update ขอมูลขาวสารลงในฐานขอมูลของหนวยงานวิชาการปริญญาตรี 
 - บันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ 
 - งานอื่น ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง ๑ ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

10 ตำแหนงที่ 10 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 640(ศ) 

ภาระงาน 
- สนับสนุนการบริหารงานหลักสูตรฯ 
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
- ใหความชวยเหลือนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในดานการลงทะเบียน 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรนานาชาติและกิจกรรม พัฒนานักศึกษา 
- สนับสนุนการประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติแกผูสนใจ และ การรับสมัครเขาศึกษา 
- จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลของหลักสูตรนานาชาต ิและจัดทำรายงานของหลักสูตร 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง ๑ ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

11 ตำแหนงที่ 11 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
อัตราเลขที่ 606(ศ) 

ภาระงาน 
- งานทบทวนแผนการรับนักศึกษา 
- งานทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัด 
- งานคำรับรองการปฏิบัติงาน 
- งานสรุปงบประมาณที่ตอบสนองแผนกลยุทธสถาบันฯ 
- งานการเขียนโครงการสนองแผนกลยุทธสถาบัน 
- งานจัดทำเลมแผนกลยุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง ๑ ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

12 ตำแหนงที่ 12 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
อัตราเลขที่ 611(ศ) 

ภาระงาน 
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสำนักฯ 
- จัดเตรียมและควบคุมการใชอุปกรณสำหรับการเรียนการสอน 
- อำนวยความสะดวกแกอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ดูแล ใหคำปรึกษา และแกปญหา ในเรื่อง

การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆ ที่ใชในการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ Onsite และ 
Online 

- งานวิชาการดูแลรายวิชา Sport and Recreational Activities 
- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สังกัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,800 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

13 ตำแหนงที่ 13 
นักวิทยาศาสตร 
อัตราเลขที่ 603(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. มีความรูหรือประสบการณการใชเครื่องมือวิเคราะหทดสอบทางวิทยาศาสตรจะพิจารณาเปนพิเศษ 
2. มีความรูหรือประสบการณการบริหารและดูแลมาตรฐานหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบทาง

วิทยาศาสตรจะพิจารณาเปนพิเศษ 
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดีสามารถใชโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) ในระดับดี 
4. สามารถใชงานสื่อสังคมออนไลน เชน YouTube TikTok Facebook e-mail และ Line  

เพ่ือประสานงานการบริการและประชาสัมพันธไดในระดับด ี
ภาระงาน 
สังกัดศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
1. ปฏ ิบ ัต ิงานประสานงานกับหน วยงานภายในคณะและสถาบันฯ ได แก   ด านงานสารบรรณ  
ดานงานการเงินและบัญชี  ดานงานพัสดุ  ดานงานบริหารทรัพยากรบุคล  ดานงานบริหารยุทธศาสตร  
ดานงานบริการวิชาการ   
ดานงานกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานงานประกันคุณภาพ 
2. รับโทรศัพท ประชาสัมพันธการใหบริการทดสอบ และติดตอประสานงานระหวางผูใชบริการตรวจ
วิเคราะหและนักวิทยาศาสตร 
3. บริหารงานระบบการจัดการสารเคมี/ของเสีย/ระบบความปลอดภัย/มาตรฐานหองปฏิบัติการตาม
ขอกำหนดองคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) และโครงการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยหองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) 
4. รับเอกสารใบขอใชบริการตรวจวิเคราะหและทดสอบตัวอยางจากหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน 
5. จัดทำเอกสารนำออกใบเสร็จรับเงนิคาใชบริการตรวจวิเคราะหและทดสอบตัวอยาง  การยืนยันการชำระ
เงินในระบบออนไลน พรอมนำไปออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูใชบริการที่ความประสงคมารับใบเสร็จรับเงิน
ดวยตนเอง และผูใชบริการท่ีมีความประสงคใหจัดสงใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย 
6. จัดสงเอกสารรายงานผลการวิเคราะหตัวอยางใหกับผูมาใชบริการที่มารับผลวิเคราะหตัวอยางดวยตนเอง 
และสงเอกสารรายงานผลการวิเคราะหตัวอยางใหกับผูใชบริการที่มีความประสงคใหจัดสงทางไปรษณีย 

 สังกัด คณะวิทยาศาสตร 
 คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  

สาขาวิทยาศาสตร  
     วิทยาศาสตรประยุกต  
     วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม  
     วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
     วิศกรรมศาสตร หรือสาขาที่เก่ียวของ 

 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาคลอดบุตร 
3. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
4. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ตำแหนงที่ 13 
นักวิทยาศาสตร 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร 
อัตราเลขที่ 603(ศ) 

ภาระงาน 
7. สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรทุกเดือน และรายงานตอหัวหนา
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรผานระบบ e-office 
8. สรุปรายได (ทั้งแบบรายไดตอเครื่อง และรายไดรวม) และการใชบริการตรวจวิเคราะหและทดสอบ
ตัวอยางทุกเดือน และรายงานหัวหนาศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรผานระบบ e-office 
9. สรุปรายงานการใชบริการตรวจวิเคราะหและทดสอบตัวอยาง  แจงหัวหนาภาควิชาทุกไตรมาสผานระบบ 
e-office 
*ใหผูสมัครเตรียมตัวและอุปกรณเครื่องเขียนสำหรับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง ภาค ค 
(ขอเขียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

14 ตำแหนงที่ 14 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 604(ศ) 

ภาระงาน 
สังกัดศูนยวิเคราะหขอมูลดิจิทัลอัจฉริยะพระจอมเกลาลาดกระบัง (K-DAI)  
(ปฏิบัติงานศนูย K-DAI และภาควิชาสถิต)ิ 
1.งานบริการวิชาการ 
   - จัดทำเอกสารและประสานงานกับหนวยงานภายในสถาบัน เชน KRIS และคณะตาง ๆ 
   - จัดทำเอกสารและประสานงานกับหนวยงานภายนอกสถาบัน  
   - ดูแลศูนยอบรม (ดูแลสำนักงานและสถานท่ีอบรม (หอง 107 และ 108 อาคารพระจอมเกลา) 
   - จัดทำเอกสารและติดตอประสานงานกับวิทยากรและผูเขาอบรม เชน การออกใบเสร็จ ใหผูเขาอบรม 
การออกหนังสือเชิญวิทยากร การเบิกคาตอบแทน  
   - ดูแลระบบลงทะเบียนผูเขาอบรม 
   - ดูแลสื่อประชาสัมพันธการอบรมตาง ๆ 
2. งานธุรการ 
    ดานงานการเงนิ 
    - จัดทำเอกสารและรวบรวมหลักฐานการเงนิตาง ๆ 
    - ดูแลและจัดทำรายงานขอมูลบัญชี 3 มิติ  
    - เรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการเงิน  
    ดานงานพัสดุ 
    - จัดทำเอกสารและรวบรวมหลักฐานการจัดซื้อพัสดุตาง ๆ  
    - ประสานงานกรรมการตรวจรับครุภัณฑ หนวยงานภายนอก และเจาหนาที่งานพัสดุ 
    - เรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับพัสดุ 
    ดานงานแผนและประกันคุณภาพ 
    - ประสานงานและจัดทำเอกสารที่เก่ียวกับงบประมาณและโครงการตาง ๆ  
    - รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของศูนยที่จำเปนตองใชในงานแผนและประกัน
คุณภาพ 
   - เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับงานแผนและประกันคุณภาพ 

 สังกัด คณะวิทยาศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาคลอดบุตร 
3. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
4. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ตำแหนงที่ 14 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
สังกัด คณะวิทยาศาสตร 
อัตราเลขที่ 604(ศ) 

ภาระงาน 
3. งานเลขานุการ 
   - จัดทำและเตรียมเอกสารประชุมตาง ๆ เชน หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม 
   - ประสานงานเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการประชุม เชน จัดเตรียมสถานที่การประชุมตอนรับ ผูบริหาร หรือ
บุคลากรจากภายในและภายนอกสถาบัน ดูแลการจัดเลี้ยงรับรอง 
   - ประสานงานและดแูลการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
4. งานสื่อประชาสัมพันธออนไลน 
   - งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธออนไลน เชน อินโฟกราฟกส คลิปวีดีโอ ขาวประชาสัมพันธตาง ๆ  
   - งานกำกับดูแลสื่อออนไลน และตอบคำถามผูใชงานทางสื่อออนไลนผานชองทาง Facebook Page, 
Twitter, Instagram, YouTube, Line Official หรือสื่อออนไลนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
   - ดูแลและปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตใหทันสมัยอยูเสมอ 
   - โตตอบอีเมล 
   - ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

15 ตำแหนงที่ 15 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 599(ศ) 

ภาระงานท่ีมอบหมาย 
ปฏิบัติงานประจำงานกิจการนักศึกษา 
- จัดทำ คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ของนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชุมนุม 
- ตรวจสอบเอกสารโครงการตาง ๆ ของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบสถาบัน 
- กำกับดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในคณะและภายนอกสถาบัน 
- กำกับดูแลใชสถานที่ในการจัดกิจกรรมใหเปนระเบียบเรียบรอย 
- รวบรวมสรุปโครงการของนักศึกษา 
- ประสานงานนักศึกษาเขารับรางวัลตาง ๆ จากหนวยงานภายนอกพรอมเก็บขอมูลนักศึกษา 
- ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของตึกกิจกรรม 
- กำกับดูแลนักศึกษาใหปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับ 
- สงเสริมและพัฒนาวินัยนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 5 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

16 ตำแหนงที่ 16 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 600(ศ) 

ภาระงานท่ีมอบหมาย 
ปฏิบัติงานประจำงานบัณฑิตศึกษา 
- ติดตอประสานงานและใหบริการนักศึกษาตางชาต ิหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
- บริการขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
- ตรวจสอบวารสาร/ การประชุมที่ขอใหสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบผลงานวิชาการท่ีขอยื่นขอแตงตั้ง
อาจารยบัณฑิต 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟา 
- งานปรับสภาพ และขยายเวลานักศึกษา 
- คัดกรองหนังสือภายใน - ภายนอก หนวยงานที่เก่ียวของ 
- การเขียนเสนอโครงการประจำปเพื่อบรรจุเขาแผน และดำเนินการจัดโครงการตามแผนประจำป
งบประมาณ 
- ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยบัณฑิตภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 5 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

17 ตำแหนงที่ 17 
นักวิชาการพัสด ุ
อัตราเลขที่ 601(ศ) 

ภาระงานท่ีมอบหมาย 
ปฏิบัติงานประจำงานพัสดุ 
- ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจางที่ไมเขาระบบและเขาระบบจัดซื้อจัดจางของกรมบัญชีกลาง  
งานครุภัณฑ/ งานจางเหมาบริการ/ งานซอมแซมและบำรุงรักษาสิ่งกอสราง/ งานซอมแซมและบำรุงรักษา
ครุภัณฑ 
- ดำเนินการตรวจสอบเอกสารใบสงของ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี ที่ตั้งมาจากภาควิชา จากหนวยงาน
ตาง ๆ ของคณะเพื่อสงเอกสารตั้งเบิกสำนักงานคลงั 
- ประสานงาน งานจางเหมา แมบาน คนสวน รปภ กำจัดปลวก เครื่องถายเอกสาร เชาลิฟท งานปรับปรุง
สิ่งกอสราง กับสำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบด ี
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คียวัสดุสำนักงานเขาคลัง และดำเนินการเบิกจายวัสดุสำนักงาน 
- จัดทำเอกสาร งานประกันภัยอาคาร/ รถยนต 
- ดำเนินการจัดทำเอกสารการจำหนายครุภัณฑ/ การทำลายเอกสาร/ งานเก่ียวกับของบริจาค 
- จัดทำรายงานตรวจเช็คครุภัณฑประจำป/ ตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำป 
- ตรวจเช็คเอกสารงานโครงการตาง ๆ ของภาควิชา ของทุกหนวยงานของคณะ 
- ประสานงานกับสวนงานที่เกี่ยวของงานแผนงานและกลยุทธ งานการเงินและบัญชีและงานอาคาร สถานที่ 
เพื่อบริหารจัดการดานกรจัดซื้อจัดจาง ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
- ประสานงานสงเสริมและใหความรูและความเขาใจทางดานระเบียบและวิธีการ ตลอดจนขั้นตอน การจัดซื้อ
จัดจางใหถูกตองตามระเบียบและกระบวนการ การจัดซื้อจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 5 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

18 ตำแหนงที่ 18 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 612(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อการปฏิบัติงาน Microsoft Office ไดด ี
2. มีความสามารถ อาน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี 
ภาระงาน 
1. ปฏิบัติงานดานงบประมาณ ของ 42 บางกอก เชน ดูแลแผนงานยุทธศาสตร (เงนิงบประมาณ, เงินรายได, ฯลฯ) 
2. ปฏิบัติงานดานงานบริหารทั่วไป เพื่อสนับสนุนการทำงานตาง ๆ ของ 42 บางกอก เชน งานสารบรรณ 
การรับสงหนังสือ ฯลฯ 
3. ปฏิบัติงานดานธุรการ เชน การรางโตตอบหนังสือ พิมพเอกสาร เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม บันทึก
รายงานและการจัดทำรายงานการประชุม ฯลฯ 
4. ปฏิบัติงานดานบุคลากรของ 42 บางกอก 
5. ปฏิบัติงานดานการเงนิ เชนการขออนุมัติ การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ก่ียวกับ 42 บางกอก 
6. ดูแลความเรียบรอยตาง ๆ ของสำนักงาน เชน แจงซอม เบิกพัสดุ ฯลฯ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด 42 บางกอก 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 25,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

19 ตำแหนงที่ 19 
Developer 
อัตราเลขที่ 613(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรไดดี ในหนาที่ DevOps, Full-stack, Frontend หรือ 
Backend 
2. มีความเขาใจภาษา JavaScript, Python อยางใดอยางหนึ่ง 
3. มีความเขาใจ framework อยางใดอยางหนึ่ง React, Vue, Django, Flask, FastAPI, NextJS, NuxtJS 
4. มีความเขาใจระบบฐานขอมูล RDBMS หรือ NoSQL อยางใดอยางหนึ่ง 
5. มีความสามารถ อาน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี 
ภาระงาน 
1. ประชุมกับทีมที่เก่ียวของเพ่ือหาขอสรุปเรื่องการออกแบบและขอมูลท่ีจะเกิดขึ้น 
2. ประเมินความเปนไปได ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีตองใชในการพัฒนาเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น 
3. เขียนโปรแกรมหนาเว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ัน พรอมทำฐานขอมูล 
4. นำทีมออกแบบ วางแผน และพัฒนาผลิตภัณฑ 
5. ประสานงานกับทีมงาน เพ่ือทำการปรับแกใหผลิตภัณฑออกมาสมบูรณแบบที่สุด 
6. สรางและพัฒนาซอฟตแวรท้ังในสวน Front-End และ Back-End 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด 42 บางกอก 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 40,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

20 ตำแหนงที่ 20 
นักพฒันาและสื่อสารองคกร 
อัตราเลขที่ 614(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- มีความรูและมีทักษะดานงานประชาสัมพันธ 
- มีความรูและทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอรดานการประชาสัมพันธ การสื่อสาร 
- มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร เพ่ือการปฏิบัติงาน Microsoft Office ไดดี 
- มีความสามารถ อาน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ ไดดี 
ภาระงาน 
งานดานสื่อสารองคกร 
1. ดูแลและพัฒนาเว็บไซตของคณะศิลปศาสตร 
2. งาน Graphic และประชาสัมพันธ/ สื่อสารองคกร 
3. พัฒนา Platform การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ และดูแลเว็บไซตของศูนยภาษาพระจอมเกลาลาดกระบัง 
4. จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานดานสื่อสารองคกรประจำป 
งานอ่ืน ๆ 
ประสานงานดานเอกสารตาง ๆ ภายใตศูนยภาษาพระจอมเกลาลาดกระบัง เชน การขออนุมัติโครงการ  
การประสานงานการดำเนินโครงการ การจัดสอบตาง ๆ เชน TOEIC, SAT, KMITL-TEP, English Exit 
Exam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะศิลปศาสตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี  

สาขานิเทศศาสตร นิเทศเกษตร  
หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

21 ตำแหนงที่ 21 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 624(ศ) 

ภาระงาน 
1. งานดานแผนงาน ตัวชี้วัด จัดทำงบประมาณ 
2. งานดานการเงิน รับผิดชอบระบบสามมิติของหนวยงาน โอน จาย 
3. งานดานพัสดุ วางแผนจัดซื้อ จัดหา 
4. งานดานรายได 
5. ติดตามลูกหนี้รับผิดชอบโครงการภายในสำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยสิน 
        สำนักงานอธิการบดี 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 30,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

22 ตำแหนงที่ 22 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 625(ศ) 

ภาระงาน 
1. ดานจัดหารายได โครงการของที่ระลึก ดูแลระบบบัญชีประจำหนาราน ออกแบบของที่ระลึก 
2. ดานประชาสัมพันธเก่ียวกับสำนักงาน 
3. ดูแลงานเก่ียวกับราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยสิน 
        สำนักงานอธิการบดี 

 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 22,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

23 ตำแหนงที่ 23 – 24 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 626(ศ) และอัตราเลขที่ 627(ศ) 

ภาระงาน  
ปฏิบัติงานหอพักนักศึกษา 
1. ประจำหอพักนักศึกษา 
2. งานดานแจงซอม 
3. งานดานบริการนักศึกษา 
4. อำนวยความสะดวกใหแกนักศึกษา 
5. จดมิเตอรคาน้ำประปา ไฟฟา 
6. จัดทำใบแจงหนี้ ติดตาม ทวงถาม 
7. มีความรูระบบออนไลน 
8. สามารถปฏิบัติงานไดตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยสิน 
        สำนักงานอธิการบดี 

 จำนวน 2 อัตรา 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 22,000 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
3. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

24 ตำแหนงที่ 25 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 615(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของในตำแหนงงาน 
2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน วิเคราะห และสรุปเนื้อหางาน 
3. มีความรูในการจัดทำแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม ตรวจสอบ ใหคำปรึกษา 
แนะนำ การประสานงาน และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและพัฒนางาน 
4. มีความรู เบื ้องตนทางดาน การจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ปปจจุบันที ่ใชงานอยู)  
และระเบียบพัสดุของทางสถาบัน 
5. มีความรูเบ้ืองตนดานการเบิก - จาย งบประมาณการวิจัย 
6. สามารถอาน เขียน พูด และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 
7. สามารถใชโปรแกรมสำนักงาน เชน Microsoft Office ไดเปนอยางดี 
8. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรในระดับตาง ๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ภายใน
และภายนอกสถาบันไดอยางมีความเขาใจ 
ภาระงาน 
ปฏิบัติงานดานวิจัย 
1. ประสานงานกับคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกสถาบันเก่ียวกับทุนวิจัย 
2. ติดตามความกาวหนาในการดำเนินการของโครงการวิจัยของสถาบันใหเปนไปตามสัญญาทุนวิจัย  
กรอบเวลาใหทุนมาตรฐาน ขอกำหนด แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณที่กำหนดและเกี่ยวของกับการวิจัย 
3. เก็บขอมูล วิเคราะหผล และรายงานสถานะความกาวหนา ตลอดจนผลสัมฤทธิ ์ของธครงการวิจัย 
เพื่อการบริหารงานดานวิจัยของสถาบัน 
4. จัดทำยุทธศาสตรและแผนการดำเนินงานดานการวิจัยของสถาบันใหเขมแข็งและมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานในระดับชาติ และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
5. ดำเนินงานเก่ียวกับจริยธรรมการวิจัยและมาตรฐานดานการวิจัยของสถาบันตลอดจนขอกำหนดอ่ืน ๆ    
ท่ีเก่ียวของ 
6. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 สังกัด สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
        พระจอมเกลาลาดกระบัง 

 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

25 ตำแหนงที่ 26 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 616(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่
เก่ียวของกับงานในตำแหนง 
2. มีความรูในการจัดทำแผนงาน เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม การควบคุม ตรวจสอบ ใหคำปรึกษา 
แนะนำ การประสานงาน และเสนอแนะวิธีการแกไข ปรับปรุง เพื่อพัฒนา 
3. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน สรุป และสื่อสารใหผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองคกรเขาใจได 
4. มีความรูดานการจัดทำแผนงบประมาณและวิเคราะหงบประมาณประเภทตาง ๆ  
5. สามารถอาน เขียน พูด และสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานได 
6. สามารถใชโปรแกรสำนักงานไดดีมาก เชน Microsoft Office โปรแกรมวิเคราะห/ สรางสถิติ เปนตน 
ภาระงาน 
ปฏิบัติงานแผนสำนักฯ 
1. ดำเนินการวิเคราะห และประมวลแผนงานในมิติตาง ๆ ของสถาบัน อยางมีประสิทธิภาพเพื ่อนำไป
วางแผนและกำหนดนโยบายการวิจัยของสถาบัน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันและยุทธศาสตรชาติ 
รวมถึงการวางแผนดานงบประมาณการวิจัยใหกับสถาบัน 
2. ดำเนินการจดัทำแผนหรือโครงการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ไดบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
3. รวบรวมขอมูล หรือเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ 
4. ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกได เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว 
5. วิเคราะหผลการดำเนินการในแตละชวงเวลาและสรุปเทียบกับแผนงานท่ีกำหนดไว 
6. ทำสถิติในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการนำเสนอในลำดับตอไป 
7. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
        พระจอมเกลาลาดกระบัง 

 อัตราคาจาง 20,280 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  
  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

26 ตำแหนงที่ 27 
เจาหนาที่ทรัพยสินทางปญญา 
อัตราเลขที่ 617(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางดานกฎหมาย วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณทางดานงานทรัพยสินทางปญญา 
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
3. มีความรูความเขาใจในงานทรัพยสินทางปญญาแตละประเภท และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
4. มีความรูความสามารถในงานทรัพยสินทางปญญา เชน การรางคำขอ การตรวจสอบสัญญาหรือขอตกลง 
5. มีความรูดานภาษาตางประเทศในเกณฑดี สามารถอานเขาใจ แปลเนื้อหาที่เปนประโยชนตอตำแหนงงานได 
6. มีความสามารถในการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
7. มีความรูความสามารถเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและอื่น ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติหนาที่ 
8. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง 
9. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรในระดับตาง ๆ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ภายใน
และภายนอกสถาบันไดอยางมีความเขาใจ 
10. มี Patent Agent License จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
ภาระงาน 
การคุมครองสิทธิ 
1. การสืบคนฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา/ ฐานขอมูลงานวิจัย เพ่ือวางกลยุทธในการยกรางคำขอ 
2. การยกรางคำขอทรัพยสินทางปญญา การทำความเขาใจสิ ่งประดิษฐ รวมถึงการประสานงานกับ
คณาจารย นักวิจัย 
3. การตรวจสอบคำขอทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน 
4. การยื่นคำขอตอกรมทรัพยสินทางปญญา/ การจัดทำเอกสารประกอบคำขอ 
5. การติดตามความคืบหนา การแกไขเอกสารเพ่ิมเติม จนถึงข้ันตอนการออกหนังสือสำคัญรับจดทะเบียน 
6. การดูแลทรัพยสินทางปญญาหลังรับจดทะเบียน/ ตรวจสอบการชำระคาธรรมเนียมรายป/ การตออายุ 
7. การจัดทำฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา 
 
 

 สังกัด สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
        พระจอมเกลาลาดกระบัง 

 คุณวุฒิ ปริญญาโท ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง 23,760 บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ตำแหนงที่ 27 
เจาหนาที่ทรัพยสินทางปญญา 
สังกัด สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
        พระจอมเกลาลาดกระบัง 
อัตราเลขที่ 617(ศ) 

ภาระงาน 
8. การประสานงานกับหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพิจารณาสิทธิความเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญา 
9. ใหคำปรึกษา และเสนอความเห็นดานวิชาการและขอมูลที่เกี ่ยวของ เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตรกลยุทธ  
และมาตรการในการบรหิารจัดการคุมครองสิทธิบัตร และสงเสริมการใชทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 
10. งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
การถายทอดเทคโนโลยี 
1. จัดทำรางสัญญาถายทอดเทคโนโลยี 
2. การติดตาม ประเมินผลกระทบการถายทอดเทคโนโลย ี
3. การจัดทำรายการทรัพยสินทางปญญา (IP Portfolio) 
4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ/ การเผยแพรผลงานทรัพยสินทางปญญา 
5. ประสานงานกับคณาจารย นักวิจัย ผูประกอบการ เพื่อผลักดันงานวิจัยไปสูการตอยอดเชิงพาณิชย 
6. การประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญา การคนหาขอมูลทางการตลาด 
7. การเจรจาธุรกิจ 
8. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
งานอ่ืน ๆ  
1. การจัดทำสัญญาที่เก่ียวของ อาทิเชน บันทึกความรวมมืองานวิจัย/ บันทึกความรวมมือโครงการ/ สัญญา
รักษาความลับ/ ขอตาลงการใชตัวอยางชีวภาพ (Material Transferred Agreement: MTA) 
2. การจัดอบรมเพื่อสรางความตระหนักดานทรัพยสินทางปญญา 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

27 ตำแหนงที่ 28 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเลขที่ 621(ศ) 

ภาระงาน 
-  ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบงบประมาณและตรวจความถูกตองของเอกสารการเบิกจายเงินใหถูกตอง
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศสถาบัน (ทำเรื่องตั้งเบิก,จองเงนิในระบบ) 
-  ปฏิบัติงานดานการจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ บันทึกขอมูลในทะเบียนคุมงบประมาณของสถาบัน 
(ระบบบัญชี ๓ มิติ), บันทึกขอมูลในทะเบียนคมุงบประมาณของคณะฯ  
-  ปฏิบัติงานดานการจัดทำเรื่องขออนุมัตกิารใชเงิน (โครงการ,ทุกหมวดคาใชจายของสวนสนับสนุนวิชาการ) 
-  ปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรองจายหมุนเวียนภายในคณะ (ตัวสอบเอกสาร,ทำทะเบียนคุม,ติดตามทวงถาม) 
-  ปฏิบัติงานงานดานรับเงิน (ออกใบแจงหนี้,ตรวจนับเงิน,ออกใบเสร็จสงสำนักงานคลงั) 
-  ปฏิบัติงานดานการทำรายงาน (รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร, รายงานการใชอำนาจตาม
มอบหมายอำนาจคณบดี,รายงานการเบิกจายคาสาธารณูปโภค,รายงานลูกหนี้รานคาคางชำระ) 
-  ปฏิบัติงานดานการจัดทำบันทึกขออนุมัติโอนเงินรายได (โอนขามหนวยงานภายในสถาบัน,ระหวางรหัส
หนวยงานภายในคณะ,โอนคาสอนบริการ) 
-  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ 
 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

28 ตำแหนงที่ 29 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 
อัตราเลขที่ 620(ศ) 

ภาระงาน 
๑. จัดตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
๒. ดูแล/ ซอมแซม/ รักษาอุปกรณ และระบบ Network  
๓. ติดตั้ง/ ซอมบำรุง/ แกไข คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง  
๔. ติดตั้ง/ ตรวจสอบ/แกไข Software คอมพิวเตอร  
๕. ดูแล/ซอมบำรุง/รักษาอุปกรณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
๖. บริการใหคำปรึกษาปญหาดานคอมพิวเตอร 
๗. Admin Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๘. ดูแลระบบ วารสารเกษตรพระจอมเกลา  
๙. เขียนชุดคำสั่งตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑๐. ดูแล server คณะใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
๑๑. งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของโดยไดรับมอบหมายจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

29 ตำแหนงที่ 30 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเลขที่ 619(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ในสาขาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ดานการบัญชี หรือสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีเก่ียวของ 
- มีความรูและมีทักษะการประยุกตใชคอมพิวเตอร เพ่ือการปฏิบัติงาน Microsoft Office ไดดี 
ภาระงาน 
1. จัดทำเรื่องขออนุมัติการใชเงนิรายได (แหลงเงิน 2)  
2. จัดทำเอกสารการเบิกจายเงินรายได (แหลงเงิน 2)  
3. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินรายได  
4. จัดทำสัญญาการเงินยืมและตรวจสอบเอกสารสัญญาการยืมเงนิใหถูกตองตามระเบียบของสถาบันฯ 
5. จัดทํารายงานความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร คณะแพทยศาสตร  
6. รวบรวมขอมูล/จดัทำรายงานทางบัญชี/การเงินเก่ียวกับผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และประจำป  
7. ตรวจสอบรายการวัสดุคงคลัง  
8. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจายเงินใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศสถาบัน
เพื่อใหกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร ดำเนินการตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
9. ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บเอกสาร การรับ-การจายเงินรายได  
10. ปฏิบัติงานตามภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะแพทยศาสตร 
 อัตราคาจาง 23,760 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

30 ตำแหนงที่ 31 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 618(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
1. มีความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร และสามารถใช Microsoft Offices ไดเปนอยางดี 
2. มีความสามารถในการอาน พูด เขียน ภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
ภาระงาน 
1. งานแพทยศาสตรศึกษา 
2. ประสานงานการจัดการเรียนการสอน ภายใน – ภายนอก  
3. ประสานงาน รพ.สิรินธร ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
4. ดูแลหลักสูตรจัดทำ มคอ. 
5. ตรวจขอสอบดวยคอมพิวเตอร และการวิเคราะหขอสอบ MCQ (Multiple Choice Questions) 
6. จัดเตรียมขอมูล และรวบรวมรายงานสำหรับจัดทำประเมินหลักสูตร WFME 
7. จัดเตรียมขอมูล และรวบรวมรายงานสำหรับจัดทำประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา AUN QA 
8. เขียนเสนอโครงการศึกษาดูงานของรายวิชาประจำปเพ่ือบรรจุเขาแผน และดำเนินการจัดโครงการตาม
แผนประจำปงบประมาณ 
9. สรุปและวิเคราะหโครงการตามแผนหลังเสร็จสิ้น 
10. จัดเตรยีมอุปกรณและเครื่องมือการเรียนการสอนของรายวิชา 
11. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด คณะแพทยศาสตร 
 อัตราคาจาง 23,760 บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ในสาขาวิชาทางการศกึษา  
เชน ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต 

 สวัสดิการ 
1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

31 ตำแหนงที่ 32 
นักจิตวทิยา 
อัตราเลขที่ 622(ศ) 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 
- มีประสบการณการทำงาน อยางนอย 2 ป 
ภาระงาน 
1. ใหการปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณสงเสริมพัฒนาการในระดับ
เบื้องตน เพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิดพฤติกรรม 
วิธีการปรับตัว หรือวิธีแกปญหาใหเหมาะสม 
- ใหการปรึกษารายบุคคล/ ใหการปรึกษารายกลุม 
2. สงเสริม ปองกัน เฝาระวังแกไขปญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตของกลุ มเปาหมายดวยเครื ่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 
- จัดการอบรมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับสขุภาพจิตเบื้องตน 
- จัดการประชาสัมพันธใหขอมูลดานการดูแลสุขภาพจิตเบื้องตน 
3. ประเมิน สำรวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยาและกลุมเปาหมาย เพื่อคนหา 
อธิบาย ทำนายแนวโนมพฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ ระบุ
สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน  
- คัดกรอง ประเมินผูรับบริการกอนเขารับการปรึกษา 
4. สรุปสถิติ รายงานผลปฏิบัติงานทางจิตวิทยา เสนอผูบังคับบัญชา 
 เพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด โรงพยาบาลพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 3 ป 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 

  



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

32 ตำแหนงที่ 33 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 628(ศ) 

ภาระงาน  
- มีความสนใจ เปนนักสังเกตท่ีดี 
- มีความรูระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการรางหนังสือราชการ 
- มีความรูและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตอง เหมาะสมเปนอยางดี 
- ยอความเกง รูจักใชพจนานุกรม 
- พิจารณา สังเกต จดจำ การใชถอยคำสำนวนหนังสือราชการตาง ๆ ที่เห็นวาเปนแบบฉบับที่ดี 
- ปรับปรุงแกไขการรางหนังสือ 
- มีความละเอียด รอบคอบ มีความจำดี 
- สามารถใชสำนวนราชการไดถูกตอง และเหมาะสม  
- เขียนไดถูกตองเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดี 
- มีความรูความสามารถในการอาน การตีความและสรุปสาระสำคัญ 
- มีความรูความเขาใจ ในโครงสราง ภาระงานและภารกิจของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานบริหารงานทั่วไป 
        และประชาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

33 ตำแหนงที่ 34 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 629(ศ) 

ภาระงาน 
1. งานดานพิธีการ / งาน Even  
    - งานพิธีทางดานเชื้อพระวงศ  
    - งานดานศาสนา  
    - งานพิธีการตาง ๆ ของสถาบัน 
2. งานเลขานุการ  
    - งานประชุมผูบริหาร  
    - ประสานงานกิจกรรมตาง ๆ ของผูบริหารท้ังภายในและภายนอก 
3. งาน MOU กิจการพิเศษ  
    - จัดทำรางเอกสาร MOU  
    - จัดพิธี MOU ทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สังกัด สำนักงานบริหารงานทั่วไป 
        และประชาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

34 ตำแหนงที่ 35 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 630(ศ) 

ภาระงาน 
1. งานดานสารบรรณ  
   1.1 รับ – สงเอกสาร 
         - ลงทะเบียนหนังสือเขาทางระบบ Web Saraban 
         - จัดสงเอกสารไปยังหนวยงานภายนอก 
         - ออกเลขทะเบียนคำสั่ง ประกาศ 
         - เสนอหนังสือผูบริหาร 
         - จัดเวียนหนังสือใหบคุลากรทราบ 
    1.2 โตตอบหนังสือไปยังหนวยงานภายในและภายนอก 
2. งานธุรการ  
    - จัดซื้อจัดจาง  
    - ประกัน  
    - งานแผน  
    - งานการเงนิงบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานบริหารงานทั่วไป 
        และประชาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

34 ตำแหนงที่ 36 
นักวิชาการพัสด ุ
อัตราเลขที่ 632(ศ) 

ภาระงาน 
ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร 
- การจัดทำแผนงานหลัก การจัดหาพัสด ุ(วัสดุ/ครุภัณฑ) สังกัดภาควิชาเคมีและภาควิชาสถิติ  
- จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ  
- จัดจางเหมาบริการ  
- จัดจางซอมแซมและบำรุงรักษา  
- การตรวจรับพัสด ุ 
- การบันทึกและลงทะเบียนวัสดุ/ ครุภัณฑ การบริหารสัญญา ตีทะเบียนครุภัณฑ/ ออกเลขครุภัณฑ/ 
ลงทะเบียนคาเสื่อราคาทรัพยสิน  
- บันทึกจองเงินในระบบบัญชี 3 มิติ  
- คืนค้ำประกัน  
- จัดทำเอกสารตั้งเบิก เงินงบประมาณและเงินรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานพัสดุ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

35 ตำแหนงที่ 37 - 38 
นักวิชาการพัสด ุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
- เพศชาย 
ภาระงาน 
1. การจัดทำแผนงานหลัก การจัดหาพัสดุ (วัสดุ/ครุภัณฑ) จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ  
จัดจางเหมาบริการ จัดจางซอมแซมและบำรุงรักษา การตรวจรับพัสดุ การบันทึกและลงทะเบียน/ ครุภัณฑ
การบริหารสัญญา ตีทะเบียนครุภัณฑ/ ออกเลขครุภัณฑ/ ลงทะเบียนคาเสื่อมราคาทรัพยสิน บันทึกจองเงิน
ในระบบบัญชี 3 มิติ คืนค้ำประกัน จัดทำเอกสารตั้งเบกิ เงินงบประมาณ และเงินรายได 
2. ในเรื่องของการจำหนายวัสดคุรุภัณฑที่เสื่อมสภาพ 
3. การจัดทำแผนงานหลัก การจัดหาพัสดุ (คาที่ดินสิ่งกอสราง) จัดทำเอกสารขออนุมัติตามระเบียน พรบ.
จัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญา การตรวจรับ การตรวจสอบการแกไขในระหวางภาระผูกพันธ การคืนค้ำ
ประกัน จดัทำเอกสารตั้งเบิกเงินงบประมาณและเงินรายได 
4. การตรวจสอบคา K 
5. การจัดทำคาเสื่อมอาคาร การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สังกัด สำนักงานพัสดุ 
        สำนักงานอธิการบดี 
อัตราเลขที่ 633(ศ) และอัตราเลขที่ 634(ศ) 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

36 ตำแหนงที่ 39 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 635(ศ) 

ภาระงาน 
กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
งานหลัก 
1. งานดานเอกสารสารบรรณและธุรการ / รับและสงออกเอกสาร e-office ระหวางหนวยงาน 
2. เก็บรวบรวมเอกสาร/หนังสือ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งแบบกระดาษและ File electronic 
3. ออกเลขที่หนังสือสำนักงาน (กรณีที่ไมใช e-office) 
4. งานดานการเบิก-จายพัสดุของสำนักงาน 
5. งานดานการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ และลงทะเบียน รวมถึงตรวจสอบการใชงาน และจำหนาย
ครุภัณฑ 
6. จัดระเบียบการเก็บอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ภายในสำนักงาน 
7. งานประชุมสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
งานสนับสนุน 
1. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สังกัด สำนักงานกิจการนกัศึกษา 
        และศิษยเกาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

37 ตำแหนงที่ 40 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 641(ศ) 

ภาระงาน 
กลุมงานองคกรสัมพันธ งานสหกิจศึกษาและการฝกงาน 
งานหลัก 
1. โครงการเยี่ยมสถานประกอบการ 

1.1 ประสานงานกับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝกงานเพ่ือขอเยี่ยมสถาน
ประกอบการ 

1.2 ประสานผูบริหารและอาจารยคณะที่เก่ียวของเยี่ยมสถานประกอบการ 
1.3 เขารวมการเย่ียมสถานประกอบการตามวัน เวลาที่กำหนด 
1.4 จัดทำสรุปรายงานการเย่ียมสถานประกอบการ 

2. โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเดน 
2.1 ประสานงานกิจกรรมเตรียมความพรอมฝกอบรมนักศึกษาเพื่อเขารวมประกวดแขงขันสหกิจ

ศึกษาดีเดนระดับเครือขายภาคกลางตอนบน (ระดับภาค) 
2.2 ประสานงานและเขารวมการประกวดแขงขันสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขายภาคกลาง

ตอนบน (ระดับภาค) 
2.3 ประสานงานและเขารวมการแขงขันสหกิจศึกษาดีเดน (ระดับชาติ) 
2.4 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

3. โครงการเตรียมความพรอมคณาจารยนิเทศและนักศึกษาเพ่ือเขาสูภาคอุตสาหกรรม 
3.1 ประสานงานกิจกรรมการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและการฝกงานกับภาคอุตสาหกรรมใน

ดานการจัดอบรม โดยจัดการอบรมทั้งหมด 2 รอบ 
- รอบที่ 1 นักศกึษาสจล. ที่ฝกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนเมษายน) 
- รอบที่ 2 นักศกึษาสจล. ที่ฝกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 (เดือนสิงหาคม) 
3.2 ประสานงานกิจกรรมแนะนำสหกิจศึกษา ระยะเวลาจัดกิจกรรมระหวางเดือนสิงหาคม - 

กันยายน 
          3.3 ประสานงานกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 
ระยะเวลาจัดอบรม จำนวน 3 วัน 

 สังกัด สำนักงานกิจการนกัศึกษา 
        และศิษยเกาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ตำแหนงที่ 40 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 641(ศ) 
สังกัด สำนักงานกิจการนกัศึกษา 
        และศิษยเกาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 

ภาระงาน 
โดยทั้ง 3 กิจกรรมใหมีหนาท่ีปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  1) ประสานงานวิทยากร จัดทำหนังสือเชิญ 
2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
3) จัดเตรียมสถานท่ี 

  4) จัดเตรียมอาหารหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
5) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 
3.4 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

4. ประสานงานโครงการนัดพบแรงงาน 
4.1 ประสานการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อประชาสัมพันธงาน 
4.2 ประสานงานรายละเอียดขอมูลบริษัทที่เขารวมงาน และกำหนดหนดการพิธีเปดงาน 
4.3 จัดเก็บและรวบรมภาพบรรยายกาศการจัดงาน 
4.4 จัดทำสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

5. จัดทำฐานขอมูลสถานประกอบการเครือขายที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝกงาน 
6. งานประชาสัมพันธงานสหกิจศึกษาและการฝกงาน 
งานสนับสนุน 
1. สนับสนุนงานศิษยเกาสัมพันธ 
2. งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

38 ตำแหนงที่ 41 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 642(ศ) 

ภาระงาน 
กลุมงานทุนการศึกษา งานกยศ. 
งานหลัก 
1. งาน กำหนดปฏิทินการดำเนินงานกองทุน กยศ. ประจำปการศึกษา 

1.1 รายงานปฏิทินการศึกษาประจำปผานระบบกองทุนฯ (DSL) 
1.2 จัดทำ และ ประชาสัมพันธ ปฏิทินการดำเนินการกยศ.สจล 

2. งานบันทึกคาใชจายตลอดหลักสูตร (ประจำปการศึกษา) 
3. งานรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติของผูกูยืม ทั้งรายเกา และ รายใหม สจล. 
4. งานจัดเก็บเอกสารคำขอกูยืม ประจำปการศึกษา 
5. งานรายงานสถานภาพการศึกษา 

5.1 ผูกูยืมปจจุบัน ที่สงคำขอกูยืม (ทั้งผานและไมผานการพิจารณา) 
5.2 นักศกึษาปจจุบัน ที่ไมไดกูยืมตอเนื่อง / หยุดกูยืม แตยังศึกษาอยูท่ี สจล. 
5.3 ผูกูยืมปจจุบันท่ี พนสภาพ, ลาออก, รีไทร 
5.4 ผูกูยืมที่สำเร็จการศึกษา 

6. งานบันทึกคาใชจาย(คาเลาเรียน) ตามจริง ประจำภาคการศึกษา ท้ังรายเกาและรายใหม 
7. งานปฐมนิเทศและยืนยันสิทธ์ิ ผูกูยืมรายใหม 
8. งานประชุมชีแจงและทำสัญญากูยืม ของผูกูยืมรายใหม 

8.1 ใหขอมูลเก่ียวกับ กยศ. กับ นักศึกษาผูกูยืม และ ผูปกครอง 
8.2 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 
8.3 ยืนยันขอมูลการขอเบิกเงินในระบบ DSL 
8.4 scan เอกสารยืนยันการกูยืมเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส และอัพโหลดเขาระบบDSL 
8.5 ยืนยันการทำรายการของผูกูยืม ผานระบบ DSL 
8.6 จัดทำใบสรุปรายการกูยืมทั้งหมดประจำภาคการศึกษา ผานระบบ DSL 

9. งาน ลงนามยืนยันการกูยืม ประจำภาคการศึกษา ทั้งรายเกา และรายใหม 
9.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

 สังกัด สำนักงานกิจการนกัศึกษา 
        และศิษยเกาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ตำแหนงที่ 41 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 642(ศ) 
สังกัด สำนักงานกิจการนกัศึกษา 
        และศิษยเกาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 ยืนยันขอมูลการขอเบิกเงินในระบบ DSL 
9.3 scan เอกสารยืนยันการกูยืมเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส และอัพโหลดเขาระบบ DSL 
9.4 ยืนยันการทำรายการของผูกูยืม ผานระบบ DSL 
9.5 จัดทำใบสรุปรายการกูยืมทั้งหมดประจำภาคการศึกษา ผานระบบ DSL 

10. งาน นำสงใหกับธนาคารกรุงไทย และอิสลามฯ สำนักงานใหญ 
11. งาน จัดทำสถิติผูกูยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนและประจำปการศึกษา 
12. งาน ปจฉิมนิเทศนักศึกษาผูกูยืม ชั้นปสุดทาย 
13. งาน สงคืนเอกสารคูฉบับการกูยืมเงินใหกับ นศ. 
14. งาน เบิก – จาย เงินคาเลาเรียนของผูกูยืมเงิน 
15. งาน E-audit รายงานผลการไดรับ - สงคนื เงินคาเลาเรียน ,ตรวจสอบเงนิคงคาง (E-audit) ของผูกูยืม
เงิน ในระบบ DSL 
16. งาน สงแบบประเมินความรูความเขาใจ เพ่ือขอรับเงินคาใชจายบริหารงานกองทุนฯ 
17. งาน ประชุม/สัมมนา 

17.1 คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา(กยศ) 

17.2 การประชุมผูบริหารและผูปฏิบัติงาน กับกองทุนฯ ประจำปการศึกษา 
18. งาน ประสานการดำเนินงานและใหขอมูลแก กองทุนฯ, ธนาคารฯ, สวนงานวิชาการในสถาบัน , ผูกูยืม
เงินฯ และผูปกครองของผูกูยืมเงินฯ 
19. งาน อื่น ๆ ที่เก่ียวกับ กยศ. 

19.1 เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง เก่ียวกับขอมูลของสถาบัน ในระบบ DSL 
19.2 เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง ขอมูลและลายมือชื่อผูมีอ านาจ ของสถาบันฯ 
19.3 คนหา, ตรวจสอบ, อนุมัติ, แกไข, ยกเลิก ขอมูลการดำเนินการของผูกูยืมเงิน ในระบบDSL 
19.4 คนหา, ตรวจสอบ สรปุขอมูล ของหลักสูตรที่กูยืมได และกูยืมไมไดในแตละการศึกษา 
19.5 รายงานยอดหนี้คงเหลือ ของผูกูของสถาบันฯท่ีไมช าระหนี้ ใหแก สตง. 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

ตำแหนงที่ 41 
นักวิชาการศกึษา 
อัตราเลขที่ 642(ศ) 
สังกัด สำนักงานกิจการนกัศึกษา 
        และศิษยเกาสัมพันธ 
        สำนักงานอธิการบดี 
 

19.6 ติดตาม, สอบถาม, ทวงถาม, แจงใหชำระหน้ี, ประสานขอมูล ผูกูยืมของ สจล. ที่ชำระหนี้ไม
เสร็จสิ้นตามกำหนด /ผิดนัดชำระหนี้ 

19.7 นำสงรายชื่อผูกูยืมเงนิ จาก กยศ. ใหสำนักทะเบียนและประมวลผลนำเขาระบบ เพ่ือยกเวน
การชำระคาปรับจายเงินลาชา 

19.8 ตอบขอซักถาม, ใหขอมูล กับเจาหนาที่ คณะ และ วิทยาลัย ในการดำเนินการเกี่ยวกับ กยศ. 
19.9 ดูแลเพจ facebook กยศ.สจล. , กลุมLINE , กลุม facebook 
19.10 ใหขอมูลเก่ียวกับ กยศ. ในงานปฐมนิเทศของคณะ/วิทยาลัย 
19.11 ประสานการเปลี่ยนแปลงขอมูลตาง ๆ ของผูกูยืมสงใหกับกองทุนฯ 

งานสนับสนุน 
1. งานสนับสนุนงานดานกองทุนการศึกษา สจล. 
2. งานสนับสนุนงานดานทุนการศึกษาภายนอก 
3. งานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

39 ตำแหนงที่ 42 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเลขที่ 631(ศ) 

ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร 
ภาระงาน 
1. ปฏิบัติงานดานการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการนำเงินสงสถาบันฯ 
   1.1 รับเงินคาใชบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร 
   1.2 รับเงินคาจำหนายตำรา/ เอกสารประกอบการเรียน 
   1.3 รับเงินคาเชาที่ราชพัสดุภายในคณะวิทยาศาสตร 
   1.4 รับเงินคาลงทะเบียนการจัดโครงการตาง ๆ ของคณะ 
   1.5 รับเงินบริจาคตาง ๆ เชน ทุนการศึกษา 
   1.6 รับเงินอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
2. ปฏิบัติงานดานการเสนอเรื่องตาง ๆ  
   2.1 เสนอเรื่องท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับงานการเงินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
   2.2 เสนอเรื่องคาฝกอบรมภายในประเทศ ท่ีเกี่ยวของการใชเงนิ 
   2.3 เสนอเรื่องขออนุมัติชดเชย 
3. ปฏิบัติงานดานขออนุมัติใชเงินตาง ๆ  
   3.1 ขออนุมัติใชเงินคาเงินสนับสนุนทุนการศึกษา 
   3.2 ขออนุมัติคาใชจายในการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
   3.3 ขออนุมัติคาสอนเกินภาระงานสอนของอาจารยประจำ 6 ภาควิชา 
   3.4 ขออนุมัติคาสมาชิก/สมาคม ฯลฯ ตาง ๆ ของภาควิชา และคณะ 
   3.5 ขออนุมัติคาใชจาย ๆ ที่ ไดรับมอบหมาย 
4. ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศสถาบัน/ จอง
เงินในระบบ 3 มิติ/ ตั้งเบิกไปท่ีสถาบัน 
   4.1 คางเนสนับสนุนทุนการศึกษา 
   4.2 คาใชจายในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
   4.3 คาสอนเกินภาระงานสอนของอาจารยประจำ 6 ภาควิชา 
   4.4 คาสมาชิก/สมาคม ฯลฯ ตาง ๆ ของภาควิชา และคณะ 

 สังกัด สำนักงานคลัง 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการ 
1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

 
 
 

ตำแหนงที่ 42 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
อัตราเลขที่ 631(ศ) 
        สำนักงานคลัง 
        สำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.5 คาฝกอบรมภายในประเทศ 
ภาระงาน 
   4.6 คาจัดโครงการตาง ๆ ของกองทุนท่ัวไป 
   4.7 คาจัดโครงการตาง ๆ ของกองทุนยุทธศาสตร 
   4.8 คาอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานดานเงินยืมทดรองจายของบุคลากรในคณะ 
   5.1 ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน และจัดพิมพสัญญายืมเงินไปที่สถบัน 
    5.2 ติดตามทวงถามลูกหนี้เงินยืมของคณะ พรอมนำสงคืนเงินยืม 
6. ปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญช ี
   6.1 บันทึกการเบิกจายคาใชจายกองทุนยุทธศาสตร 
   6.2 บันทึกการเบิกจายคาใชจายกันเงินเหลื่อมป 
   6.3 บันทึกการเบิกจายคาใชจายเงินสะสม 
7. ปฏิบัติงานดานการจัดทำรายงานตาง ๆ 
   7.1 การสรุปคาใชจายเงินงบประมาณ/ เงินรายได ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรตามแผน เปนรายเดือนที่เขา
ประชุมคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการ 
   7.2 สรุปการเคลื่อนไหวของบัญชีเงนิฝากธนาคารของคณะเปนรายเดือนที่เขาประชุมคณะกรรมการ
ประจำสวนงานวิชาการ และรายงานสถาบัน 
   7.3 การสรุปรายรับที่ออกใบเสร็จรับเงินคาตาง ๆ เปนรายเดือน เขาประชุมคณะกรรมการประจำสวน
งานราชการ 
   7.4 การสรุปรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของงานตามนโยบายสถาบันดานการบริหารทรัพยากรและการบริหาร ขอ S4 สรุปบัญชีรายรับ-
จายทุก 3 เดือน ตอสถาบัน 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

40 ตำแหนงที่ 43 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
อัตราเลขที่ 637(ศ) 

ภาระงาน 
- งานขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 
- งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
- มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ  สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

        สำนักงานอธิการบดี 
 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบทายประกาศ รายละเอียดอัตราวางและตำแหนง 

 

พนักงานสถาบันประเภทพเิศษ  
สายสนบัสนุนวิชาการ 

 

ที ่ รายละเอียดตำแหนง ภาระงาน/ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

41 ตำแหนงที่ 44 
นักบริหารทรัพยากรบุคคล 
อัตราเลขที่ 638(ศ) 

ภาระงานที่มอบหมาย 
- งานพัฒนาบุคลากร งานจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้ง 
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ งานฝกอบรมภายในและภายนอก  
- งานบริหารทรพัยากรบุคคล 
- งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
- มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนกรณพีิเศษ 

 สังกัด สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
        สำนักงานอธิการบดี 

 อัตราคาจาง ๒๐,๒๘๐ บาท 
 ระยะเวลาจาง 1 ป 

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
 สวัสดิการ 

1. คารักษาพยาบาล OPD (20,000 บาท/ป) 
2. คาตรวจสุขภาพประจำป 
3. คาคลอดบุตร 
4. กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
5. ประกันสุขภาพกลุมและประกันอุบัติเหตุกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




