
 
 

 
 

    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครพนักงานราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
....................................................... 

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู ่ต าแหน่งเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จึงประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร   
   1.1 นักวิจัย  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน ๑ อัตรา 
   1.๒ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 
   1.3 วิศวกรโยธา สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑ อัตรา 
   รายละเอียดปรากฏตามเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก เป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สำยสนับสนุน  
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    ๒.๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
              (๑) มีสัญชาติไทย 
              (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
            (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
              (๔) ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้
มีอ านาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้   

                  ๒.1.๒  ลักษณะต้องห้ำม 
            (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
            (๒ ) เป ็นคนว ิกลจร ิตหร ือจ ิต ฟั ่น เฟ ือน ไม ่สมประกอบ   เป ็นคน เสม ือน ไร้
ความสามารถหรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎก.พ.อ.  
                             (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

/(๔) เป็นผู้… 
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                        (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
            (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
            (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย  
            (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
            (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
            (๙ ) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
            (๑๐) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

  อนึ่ง  ส าหรับพระภิกษุสามเณรทางมหาวิทยาลัยฯ  ไม่รับสมัครสอบแข่งขันและไม่อาจให้เข้า
รับการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี  ฝ่ายบริหาร             
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  
๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘ 
  2.2 เป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  2.3 เป็นพนักงานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน  
  2.4 ไม่เคยต้องโทษทางวินัย และไม่เคยถูกด าเนินมาตรการทางจรรยาบรรณตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2553  
  2.5 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข  ๑ 

๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
                 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งำนบริหำรงำนบุคคล 
กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวม ๘ ชั้น ตั้งแต่วันที ่21 - 31 ตุลำคม ๒๕๖๓  

๔.  หลักฐำนที่จะต้องน ำไปย่ืนในวันสมัคร  
     ๔.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 
   ๔.๒ หนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ จ านวน ๑  ชดุ 
   ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ   
   ๔.๕ ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
   ๔.๖ ส าเนาทะเบียนสมรส  จ านวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
   ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า (ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน)  ขนาด  ๑  นิว้  จ านวน  ๓  รูป 
   ๔.๘  ส าเนาเอกสารการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ๑  ฉบบั   
     ๔.9  แฟ้มสะสมผลงานให้เสนอผลงานที่ส าคัญไม่เกิน 10 ผลงานใน 5 ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

/4.10 ใบ... 
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    ๔.10 ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ  อายุไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันที่ยื่นสมัคร   
                    ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงและส าเนาหลักฐานต้องมีการรับรองส าเนา
ถูกต้องพร้อมกับลงลายมือชื่อก ากับทุกฉบับ (ยกเว้น ข้อ ๔.๙ และข้อ ๔.๑0 ให้น าฉบับจริงมายื่นเท่านั้น) 

๕.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
    ๕.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัคร
คัดเลือกน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
     ๕.๒  เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในครั้งนี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

๖.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร 
                ผูส้มัครสอบ            เสียค่าธรรมเนียม  ๓๐๐  บาท 
      เมื่อสมัครสอบและช ำระค่ำธรรมเนียมแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๗.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรคัดเลือก 
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา  
สถานที่และก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
      8.1 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งที่สมัคร (30 คะแนน) 

    8.2 การประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) 

/8.3 การ... 

ล ำดับที่ รำยกำร วัน/เดือน/ปี หมำยเหตุ 
๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ       4 พฤศจิกายน 2563  
๒ ประเมินวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร 

11 พฤศจิกายน 2563 

๓ ประกาศผล การประ เมิ น วัด ความ รู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่สมัคร 

16 พฤศจิกายน 2563 

4 สอบสัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2563 
5 ประกาศผลสอบคัดเลือก 25 พฤศจิกายน 2563 
๖ รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2563 
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 8.3 การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ให้ เสนอผลงานที่ส าคัญไม่เกิน 10 ผลงานใน 5 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (30 คะแนน) 

๙.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
              ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการประเมินในแต่ละด้านตามข้อ 8.1 – 8.3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  19  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                              

                          
                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย)  

                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข  ๑ 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
.................................................... 

ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อต ำแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ อัตรำค่ำจ้ำง จ ำนวน 

หมำย
เหตุ 

๑ นักวิจัย 
ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา   

๑. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง    
    ๑.๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่าง ๆ ภายใต้การ
ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
       (๑) ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติ เกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัย ร่วมก าหนด
หัวข้อเรื่องในการท าวิจัยและรายละเอียดในการ
จัดหาข้อมูล ร่วมก าหนดหัวข้อในการศึกษาและ
ประเมินผลช่วยนักวิจัยระดับสูงศึกษาค้นคว้าวิจัย
เรื่องหนึ่ งเรื่องใดตามที่ ได้รับมอบหมาย จัดท า
รายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติ งานบรรลุวัตถุประสงค์และ
แผนงานที่ก าหนด ตลอดจนน าไปพิจารณาหาทาง
แก้ไขปัญหา และวางแผนด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
     (๒ ) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง      
   ๒. ด้ำนกำรวำงแผน 
       วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
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ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด      
   3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
       (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว้ 
       (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการวิจัย  รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ 
       (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ ยวกับการวิจัย  เพ่ื อให้
บุ คลากรทั้ งภ ายในและภายนอกหน่ วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
ส นั บ ส นุ น ภ า รกิ จ ข อ งห น่ ว ย ง าน  แ ล ะ ใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดงานการเงิน กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

๑. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง    
    ๑.๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตาม
งบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ 
รายจ่ ายป ระจ าปี  พ ร้ อมทั้ งจั ดท าแผน การ
ปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของ
หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของ
หน่วยงานเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 
    (2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร
ส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบ
การจัดตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ด าเนินการ
เกี่ ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณจัดท าและด าเนินการต่างๆ ใน
ด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของ
แต่ละหน่วยงาน 
    (3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด 
บั ญ ชี เงิน ฝ าก ธน าค าร  บั ญ ชี แ ยก ป ระ เภ ท 
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และ
ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้
การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็น
ปัจจุบัน 
    (4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอขอความเห็น
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ เบี ย บ ป ฏิ บั ติ ด้ า น ก า ร เ งิ น
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับ
การเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
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    (5 ) ให้ บริการวิชาการด้ านต่ างๆ เช่น  ให้
ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ ก าหนด และปฏิบั ติหน้ าที่ อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
    (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 
    (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
    (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
ส นั บ ส นุ น ภ า รกิ จ ข อ งห น่ ว ย ง าน  แ ล ะ ใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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3 วิศวกรโยธา 
ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดงานอาคารสถานที่ 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

๑. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง    
    ๑.๑. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
คุณ วุฒิ อ ย่ า ง อ่ื น ที่ เที ย บ ได้ ไม่ ต่ าก ว่ านี้ ท า ง
วิศวกรรมศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรม
ชลประทาน หรือวิศวกรรมสุขาภิ บาล หรือ
วิศวกรรมส ารวจ หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
    1.2 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายใน
ระยะ 1 ปี 
๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
    (1) ออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา 
วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุการก่อสร้างใน
สาขาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ บู รณะซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา เพ่ือให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และ
เป็นไปตามหลักวิชาการวิศวกรรมโยธา 
    (2) ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์  วิจัย พัฒนา  
เก็บ รวบรวมข้อมู ลและสถิ ติ ต่ างๆ  ทางด้ าน
วิศวกรรมโยธา ติดตาม และพัฒนางานด้าน
วิศวกรรมโยธา เพ่ื อ ให้ งานมี คุณ ภาพและมี
มาตรฐานที่ด ี
    (3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน
การท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อต ำแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ อัตรำค่ำจ้ำง จ ำนวน 
หมำย
เหตุ 

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
    (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้ำนกำรบริกำร 
    (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
    (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้
บุ คลากรทั้ งภ ายในและภายนอกหน่ วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ 
การพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 

    


