ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
-------------------------------------ด้วยสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 70 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม
พ.ศ.2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 สานักงานอธิการบดี
จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 12 ตาแหน่ง 24 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัตทิ ั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) เป็นผู้มสี ุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ
(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้ที่เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

-23. กำรรับสมัครและค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
3.1 กาหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎำคม
พ.ศ.2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตามขั้นตอนดังนี้
1) เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน
ออนไลน์” หรือ เว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com
2) กรอกข้อความพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4) นาแบบฟอร์มไปชำระค่ำธรรมเนียมที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ภำยในเวลำทำกำรของธนำคำร ทั้งนี้ กำรรับ
สมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมสอบ
จานวน 200 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.3 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รบั เลขประจาตัวสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจาตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ“รับสมัครงานออนไลน์”หรือเว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com
4. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
4.1 ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
4.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือมีหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำจำกสถำบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ.2561
4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ
โดยจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริง ภายหลังการสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒไิ ม่ตรงหรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ
4.5 ผู้สมัครสอบที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ให้นาเอกสารตัวจริงที่ใช้แนบไฟล์ในการสมัครสอบ มาส่งที่
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่
ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
มหาวิทยาลัยจักไม่รับผิดชอบใดๆ
4.6 การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก(สอบข้อเขียน) วัน เวลำ สถำนที่ทำกำรคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานทีท่ าการคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก จะประกำศให้ทรำบในวันที่ 13 กรกฎำคม พ.ศ.2561 ดูรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. หรือทางเว็บไซต์ http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ“รับสมัครงานออนไลน์”
หรือเว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com

-36. วิธีกำรคัดเลือก
วิธีกำรคัดเลือก ประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์
6.1 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น 2 หมวด
1. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลำสอบ 2 ชั่วโมง
ประกอบด้วย 2 วิชำ ดังนี้
(1) วิชำควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์ - สรุปเหตุผล และภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร (70 คะแนน)
- ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้
จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลีย่ นแปลงที่นา่ จะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดย
การอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(2) วิชำภำษำอังกฤษ
(30 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลำสอบ 2 ชั่วโมง
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 หมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน
6.2 กำรสอบสัมภำษณ์/ทดสอบ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าทีโ่ ดยใช้ผลการทดสอบความสามารถ
ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft office การสืบค้นข้อมูล และ การรับ – ส่งข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทางานของผู้เข้าสอบและการ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
7. วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน

ดำเนินกำรสอบข้อเขียน : วันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ.25613
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียน (6.1) และการสอบสัมภาษณ์ (6.2)
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อนุมัติการบรรจุถือเป็นทีส่ ิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่
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มิถุนายน พ.ศ.2561

(นายดารงค์ ศรีพระราม)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
ประธานกรรมการดาเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
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พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
-----------------------------------ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งช่ำงเทคนิคระดับปฏิบตั ิงำน
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 13,950 บาท สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิ านซึง่ ไม่จาเป็นต้องใช้ผสู้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัตงิ านอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมแซมบารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานการ
ช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
2. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง บารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งระบบ
สาธารณูปโภค เครื่องจัก เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน จัดทารายการประมาณราคา ดูแลและควบคุมตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นและปฏิบตั ิงาน
อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
2. ดูแล และตรวจสอบการทางานของระบบให้อยู่ในสภาพทีส่ ามารถใช้งานได้
3. ติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม รวมถึงการให้บริการให้คาปรึกษา ตอบปัญหาให้กับบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่ได้รบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากาลัง ช่างเทคนิค ช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน
ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างอุตสาหกรรม
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พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
-------------------------------ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบตั ิกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 17,520 บาท สังกัดกองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทดสอบ
คุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เพื่ออานวยการให้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในความรับผิดชอบดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคาสั่ง และคู่มือคาอธิบายชุดคาสั่ง ตามข้อกาหนด
ของระบบงานที่ได้งานแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทางาน
ได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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1. เป็นผู้แทนเครือข่ายหน่วยงาน ในการดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ดูแล Update website กองกลาง และ Update ข้อมูลผู้บริหารบน website ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
3. ดูแลติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม และ Upgrade คอมพิวเตอร์, Notebook ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน และอุปกรณ์ของระบบในการประชุม ex-meeting ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ให้บริการด้านวิชาการ เช่น ให้คาปรึกษา ตอบปัญหา และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง
5. ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษา เช่น SQL, PHP, ASP, JAVA, ภาษา C อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
พร้อมทั้ง เขียนโปรแกรมชุดคาสั่งต่างๆ และจัดทาคู่มือการใช้ ทดสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างมีระสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีด้านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
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พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
-----------------------------------ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 17,520 บาท สังกัดสานักการกีฬา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(1) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า รายละเอียดต่างๆ
ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ คาบริการ อะไหล่
การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
พัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(2) จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สนิ เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(3) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุด
หรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัตงิ านแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ งๆที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
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๑. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆของสานักการกีฬา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
๒. จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สนิ เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
วัสดุต่างๆได้โดยสะดวก
๓. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
๔. จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิด
ประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๕. ประสานการทางานร่วมทั้งภายในและภายนอกให้กับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
๖. ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชีแ้ จงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นทีไ่ ด้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้.
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-----------------------------------ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไประดับปฏิบตั กิ ำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 17,520 บาท สังกัดกองกิจการนิสิต/กองคลัง/กองแผนงาน/
กองยานพาหนะอาคารและสถานที่/กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 6 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(2) ศึกษา รวมรวบข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ เช่น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(3) ปฏิบัตงิ านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับ
การประชุม บันทึกเรื่องเสนอทีป่ ระชุม ทารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆเพื่อให้การดาเนินการประชุมและการ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพื่ออานวยความ
สะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัตงิ านแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทัว่ ไป รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
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1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรของหน่วยงาน งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น งานโต้ตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ
ต่างๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
เพื่อให้การดาเนินการประชุมและการปฏิบัตงิ านอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
3. งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานบริหารความเสี่ยงขององค์กร
4. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่ได้รบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ
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พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
-----------------------------------ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 17,520 บาท สังกัดกองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 2 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเรียนความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา ต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
(2) สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาความต้องการ
กาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาหนังสือหรือตาราเรียน
ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) จัดทามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา
ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
(5) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั ิงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารรถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทัง้
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

-13ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ดาเนินการกากับ ดูแล ควบคุม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทากิจกรรมโครงการพัฒนาฝึกอบรมนิสิตให้
สอดคล้องกับแผนงานของกองกิจการนิสิตและแผนนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ให้คาแนะนา ปรึกษา กากับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตกับบุคลากรและ
องค์กรกิจกรรมนิสิต
3. กากับ ดูแลการดาเนินงานให้บริการด้านทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ/กรอ.
รวมถึงโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนิสิตกู้ยืมเงินทุนการศึกษา
4. ประสานงานด้านการให้บริการและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมพัฒนานิสิต
5. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่ได้รบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

-14คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
-----------------------------------ตำแหน่งที่ 6 ตำแหน่งนักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 17,520 บาท สังกัดกองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร

(๑) ให้บริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการจัดทุนการศึกษา
และให้การปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหาร
ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาและการดารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา
(๒) ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอาชีพต่างๆ เพื่อวางแผนการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับการบริหารงานในหอพัก
นักศึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา
(๓) สารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวอาชีพต่างๆ ติดตาม ประเมินผลงานด้าน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบั ทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ ที่
เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

-15ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ให้บริการ ให้คาปรึกษา จัดทากิจกรรม ประสานงานเกี่ยวกับนิสิตในด้านการศึกษา
2. สารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวโน้มทางอาชีพต่างๆ ติดตามประเมินผลงาน
ด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อวางแผนพัฒนางาน โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะจิต
3. วางแผน สารวจ ติดตาม เผยแพร่ เกี่ยวกับงานบริการนิสิตพิเศษ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
5. ปฏิบัติหน้าที่อนื่ ที่ได้รบั มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านจิตวิทยา หรือด้านการศึกษา
(หากมีประสบการณ์ด้านแนะแนวหรือการให้คาปรึกษานิสิตจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

-16คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
----------------------------------------ตำแหน่งที่ 7 ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีระดับปฏิบัตกิ ำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 17,520 บาท สังกัดกองคลัง/สานักการกีฬา
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 7 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณการรายได้
รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ขององค์กร
มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวด
ต่างๆ ดาเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทาและดาเนินการต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ ไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับ
ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน
การเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผน
เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีตา่ งๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดให้เป็นปัจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชีชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

-174. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
การจัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะ
ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
3. ศึกษาวิเคราะห์ ผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
4. ดูแลการับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การับ- จ่ายเงิน
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

-18คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
---------------------------------------ตำแหน่งที่ 8 ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไประดับปฏิบตั กิ ำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 22,950 บาท สังกัดกองคลัง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ
ในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
(2) ศึกษา รวมรวบข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(3) ปฏิบัตงิ านเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการประชุม และรายงานอื่นๆเพื่อให้การดาเนินการประชุม
และการปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพื่ออานวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัตงิ านแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทัว่ ไป รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

-19ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ จัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ของหน่วยงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น งานโต้ตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงาน
พิธีการต่างๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ ติดตามผลการการปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุม เพื่อให้การดาเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ
3. ช่วยวางแผน และติดตามงานในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
5. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ด้านการบริการงานทั่วไป เพื่อพัฒนาแนวทาง
วิธีการและมาตรฐานการปฏิบัตงิ านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ดูแล และพัฒนาเว็บไซด์ของหน่วยงาน
7. สนับสนุนการดาเนินงานเฉพาะกิจต่างๆ เช่น จัดเตรียมข้อมูลในการทาประกันภัยทรัพย์สินในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย การประกันกลุ่มพนักงานมหาวิยาลัยทุกประเภท และการพิจารณาจัดสรรทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ

-20คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
--------------------------------ตำแหน่งที่ 9 ตำแหน่งบุคลำกรระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ ปฏิบัตงิ านอื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การจัดทาทะเบียนประวัติ
การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การดาเนินการเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญและเงินทดแทน การพิจารณา
ดาเนินการทางวินัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมรวบ ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาใน
การสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดทามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

-21(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาและฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
2. บริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิเคราะห์
สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. บริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิเคราะห์สรุปผล
การจัดการความรู้
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาทุนมนุษย์
และการจัดการองค์กร

-22คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
---------------------------------ตำแหน่งที่ 10 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 22,950 บาท สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา (ทนแทนอัตราเลขที่ 1149)
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบาย
(2) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพือ่ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ งๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด โดยปฏิบัติงำนวิเครำะห์และงบประมำณ
1 มีความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. การวิเคราะห์โครงการ ทางด้านงานงบประมาณ และนโยบายและแผน
3. การจัดการข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านงบประมาณและแผน
4. การจัดการข้อมูลทางด้านงบประมาณและแผน
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word ,
Microsoft Excel , Microsoft Power Point เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
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พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
---------------------------------ตำแหน่งที่ 11 ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 22,950 บาท สังกัดกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา (ทนแทนอัตราเลขที่ 3110)
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิ ำร
(4) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
กาหนดนโยบาย
(5) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(3) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
(4) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ งๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด โดยปฏิบัติงำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ
1 มีความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. การวิจัยสถาบัน
3. การจัดการข้อมูล/ฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. การจัดการข้อมูลทางด้านนิสิต และการเรียนการสอน
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word ,
Microsoft Excel , Microsoft Power Point เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
หรือ สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

-24คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561
------------------------------------------ตำแหน่งที่ 12 ตำแหน่งนักตรวจสอบภำยในระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท สังกัดสานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัตงิ าน
เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรอง
ราชการคงเหลือ ให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสารทางด้านการเงิน ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทาสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ
การใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบรายละเอียด
งบประมาณรายได้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ
และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(2) จัดทารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผบู้ ังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
(3) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐาน
การทาสัญญา และเอกสารต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง
กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ตา่ งๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูร้ ับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

-25ลักษณะงำนทีป่ ฏิบัตติ ำมที่หน่วยงำนกำหนด
1. ตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี เช่น ตรวจสอบอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างของส่วนงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ตรวจสอบรายงานทางการเงินในระบบ KU-ERP ตรวจสอบ
รายงานผลตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ มก. ตรวจสอบ
การบริหารจัดการเงินกองทุนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบการดาเนินงาน ตรวจสอบระบบความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT) และตรวจสอบการบริหารงบลงทุน เป็นต้น
2. ให้คาปรึกษา เช่น งานสนับสนุนส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิเคราะห์
และประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งติดตามผลการบริหารความเสี่ยง งานกากับดูแลคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจาหน่วยงาน การจัดทา Audit Program และกระดาษทาการ งานด้านการเงินและบัญชีและพัสดุ การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ให้แก่คณะ สานัก สถาบัน เป็นต้น
3. งานบริหารสานักงานตรวจสอบภายใน เช่น การจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี แผนการ
ตรวจสอบระยะยาว แผนงบประมาณประจาปี งานประกันคุณภาพ จัดทารายงานประจาปี รายงานการประชุมสานักงาน
รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปี ปรับปรุงข้อมูล website สานักงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี และ ได้รับปริญญาโททางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศทางการเงิน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

