
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแตง่ตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
-------------------------------------- 

  ด้วยส านักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้ง  
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 70 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์   
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
พ.ศ.2558  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557  ส านักงานอธิการบดี  
จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 

1.   ต ำแหน่งที่รับสมัคร 

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี้   จ านวน   7   ต าแหน่ง  17  อัตรา 

2.   คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

 2.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558  
ลงวันที่ 30 ตลุาคม พ.ศ.2558  ดังนี ้
  (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
   (1)   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   (2)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (3)   เป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรง 
  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
   (1)   เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(2)   เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
   (3)   เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
   (4)   เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (5)   เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6)   เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย 
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(7)   เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ   รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น 
ของรัฐ องค์การมหาชน  หน่วยงานเอกชน  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (8)   เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอื่น 
   (9)   เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 2.2   ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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3.   กำรรับสมัครและค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
 3.1 ก าหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร 
       ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 17 มกรำคม 
พ.ศ.2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตามขั้นตอนดังนี้ 

1) เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน
ออนไลน์” หรือ เว็บไซด์  https://ku.thaijobjob.com 

2) กรอกข้อความพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 
3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
4) น าแบบฟอร์มไปช ำระค่ำธรรมเนียมที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำทั่วประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ.2562 ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำร ทั้งนี้ กำรรับ
สมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 3.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ค่าธรรมเนียมสอบ     จ านวน 200 บาท  
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จ านวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 
  ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบเมื่อช ำระแล้วจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.3  ผู้สมัครที่ช าระคา่ธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รบัเลขประจ าตัวสอบ และเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนแล้ว จะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
ซึ่งสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ“รับสมัครงานออนไลน์”หรือเว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com  
4.   เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
 4.1  ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
 4.2  ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
 4.3  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือมีหนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกสถำบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ.2562  
 4.4  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ 
โดยจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงภายหลังการสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรจ์ะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบ 
 4.5  ผู้สมัครสอบที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ให้น าเอกสารตัวจริงที่ใช้แนบไฟล์ในการสมัครสอบ มาส่งที่
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 8 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่
ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ   
 4.6  การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก(สอบข้อเขียน) วัน เวลำ  สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา สถานทีท่ าการคัดเลือก  และระเบียบ 
เก่ียวกับการคัดเลือก  จะประกำศให้ทรำบในวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ.2562  ดูรายละเอียดได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ 
ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  หรือทางเว็บไซต์  http://www.person.ku.ac.th หัวข้อ“รับสมัครงานออนไลน์” 
หรือเว็บไซด์ https://ku.thaijobjob.com  

https://ku.thaijobjob.com/
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6.  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 
จับประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปลีย่นแปลงที่นา่จะเปน็ไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดย
การอย่างอื่น  ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว             

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
          (2) วิชำภำษำอังกฤษ                        (30 คะแนน)  
   -    ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
  2.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง    (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   เวลำสอบ 2 ชั่วโมง 
     -    ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง         
  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์  จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 หมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 
 

    6.2  กำรสอบสัมภำษณ์/ทดสอบ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)                              
     ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหนา้ทีโ่ดยใช้ผลการทดสอบความสามารถ 
ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรม Microsoft office  การสืบค้นข้อมูล  และ การรับ – ส่งข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  และประวตัิการท างานของผู้เข้าสอบและการ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  
อารมณ์  ทัศนคติ การปรับตวัเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทัง้สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวนป์ัญญา 
และบุคลิกภาพอย่างอื่น เปน็ต้น 

7. วัน  เวลำ  สถำนที่สอบข้อเขียน 

  ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน :   วันเสำรท์ี่ 26 มกรำคม พ.ศ.25623                                   

8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 

      ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียน (6.1) และการสอบสัมภาษณ์ (6.2) 
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 70  โดยเรียงตามคะแนนสงูสุดลงมาตามล าดบั เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อนุมัติการบรรจุถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
                  ประกาศ   ณ   วนัท่ี       21       ธันวาคม  พ.ศ.2561       
        

 

                   

                   (นายด ารงค์    ศรีพระราม)   
                                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน 
                ประธานกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

------------------------------------ 
ต ำแหน่งที่ 1 ต ำแหน่งช่ำงเทคนิคระดับปฏิบตัิงำน   

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง  16,000 บาท สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่   
ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จ านวน 1 อัตรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานซึง่ไม่จ าเป็นต้องใช้ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานดา้นช่างเทคนิค ตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การก ากับ 
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและปฏิบัตงิานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิำร 
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน 
(2)  ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานการ
ช่าง และให้เกิดความปลอดภัย 

2. ด้ำนกำรบริกำร 
(1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏบิัติงานให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานช่างเทคนิค 
(2)  ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด 
 1.  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ การตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง บ ารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งระบบ
สาธารณปูโภค เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรบัผิดชอบเพือ่ให้เกิดความปลอดภัย
และพร้อมใช้งาน จดัท ารายการประมาณราคา ดูแลและควบคุมตรวจสอบ ตลอดจนแกไ้ขข้อขัดข้องทีเ่กิดขึ้นและปฏบิัติงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.  ดูแล และตรวจสอบการท างานของระบบให้อยู่ในสภาพทีส่ามารถใช้งานได้  
 3.  ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม รวมถึงการให้บริการให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาให้กับบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้อง 
 4.  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และมปีระสิทธิภาพ 
 5.  ปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่ได้รบัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสาขาชา่งไฟฟ้า ช่างไฟฟา้ก าลัง ช่างเทคนิค ชา่งเชื่อม ชา่งกลโรงงาน 
ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างอุตสาหกรรม 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

--------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 2 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลระดับปฏิบตัิกำร   
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั อัตราค่าจ้าง  21,000 บาท   สังกัดกองการเจ้าหน้าที่   ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จ านวน 6 อัตรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับงานดา้นการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิัติงานอื่นตามที่ได้รบั
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดา้นตา่งๆ ดงันี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิำร 
(1)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการ

รับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงานการสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดหา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
การจัดสรรทุน การด าเนินการเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การพิจารณาด าเนินการทางวินัยเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(2)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคคลากร รวบรวม รายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบ  
การวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนว่ยงาน 

(3)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า  ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมาและแก่นสิิต นักศึกษาที่มาฝึกปฏบิัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.  ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
(1)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหา

และชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการไดร้ับทราบข้อมูล ความรู้ตา่งๆ ที่เป็นประโยชน ์
(2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนนุภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด 
 1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาและฝึกอบรม เช่น จัดการโครงการฝึกอบรม/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสรุปผลโครงการ จัดท าแผนกิจกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และสรุปผลการจัดการความรู้ 
 3.  การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 4.  การขอก าหนดต าแหน่งประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 4.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น กองทุนสวัสดิการพนักงาน กองทุน
ประกันสังคม กองทนุเงินทดแทน เป็นตน้ และ งานกิจกรรมต่างๆ 
 5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไ้ม่ต่ ากวา่นี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การศึกษา พาณชิยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวทิยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

------------------------------------ 
ต ำแหน่งที่ 3 ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลระดับปฏิบตัิกำร   

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ  24,000 บาท   สังกัดกองการเจ้าหน้าที่  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ภายใต้การก ากบั แนะน า ตรวจสอบ และ ปฏิบัตงิานอื่นตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดา้นตา่งๆ ดงันี้ 

1.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เช่น การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงานการสรรหา  การสอบ  การบรรจุ  แต่งตั้ง โอน ย้าย  การจัดท าทะเบียนประวัติ 
การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจดัสรรทุน  การด าเนนิการเร่ืองการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงนิทดแทน การพิจารณา
ด าเนินการทางวินัย เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เก่ียวข้อง  

(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  รวมรวบ ศึกษา วเิคราะห์ปัญหาในการสรรหาและ
พัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบ 
การวางระบบ การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนว่ยงาน     

(3)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏบิัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องตา่งๆ เก่ียวกับงานในหนา้ที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏบิัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.  ด้ำนกำรบริกำร 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

รวมทัง้ตอบปญัหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกบังานในหนา้ที ่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รบัทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เปน็ประโยชน ์
(2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านการบริหารงาน  

ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ 
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด นโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
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ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด  
 1. การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

2. งานประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
3. งานประชุมผูท้รงคุณวุฒปิระเมินผลงานทางวชิาการ 
4. การขอเทียบต าแหน่งทางวชิาการ 
5. งานมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า ของคณาจารยป์ระจ า 
6. การต่อเวลาราชการของข้าราชการ/ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า

หลังเกษียณอาย ุ
7. งานประเมนิผลการสอนของคณาจารย์ประจ า เพื่อการขอต าแหน่งทางวชิาการ 
8. จัดสัมมนา โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้ทางดา้นการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การศึกษา พาณชิยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวทิยา สังคมสงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวทิยา ศิลปศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์   
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

----------------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 4 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีระดับปฏิบัตกิำร   

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  อัตราค่าจา้ง  21,000 บาท  สังกัดกองคลัง/ส านักการกีฬา 
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน 6 อตัรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับวิชาการเงินและบญัชี  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย   
โดยมีลักษณะงานที่ปฏบิัติในดา้นต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(1)  จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจา่ยตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้  

รายจ่ายประจ าปี  พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ 
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน  เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวธิีการ
บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของหน่วยงานเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

(2)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน  เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ขององค์กร 
มีประสิทธิภาพ การปฏบิัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวด
ต่างๆ ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดท าและด าเนินการต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ  ไปให้หน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับ 
ความจ าเปน็และวตัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

(3)  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงาน 
การเงินต่างๆ ประเมินผล และตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยและจดัท ารายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผน 
เพื่อให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบญัชีตา่งๆ ถูกตอ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดให้เป็นปัจจบุัน 

(4)  ศึกษา  วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน  การงบประมาณ
และการบัญชีชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เก่ียวกับการเงิน  การงบประมาณ และการบัญชี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเปน็ไปอย่างราบรืน่ มีประสิทธิภาพ 

(5)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ 
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝกึปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหนา้ที่เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏบิัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
(2) รว่มวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.  ด้ำนกำรบริกำร 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้ง 

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหนา้ที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้ 

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  
สอดคล้อง  และสนับสนนุภารกิจของหน่วยงาน และใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ 
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ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด 
 1.  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอยา่ง เช่น  
การจัดท าบญัชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทั้งเงนิในและเงนินอกงบประมาณ เงนิทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะ
ทางการเงินและใช้เปน็ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบญัชีของส่วนราชการ 
 2.  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันการณ์   
 3.  ศึกษาวิเคราะห์  ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
 4.  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน 
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
 5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีทางด้านการบญัชี   
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

---------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 5 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนระดับปฏบิัติกำร   
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  อัตราค่าจ้าง  24,000 บาท  สังกัดกองแผนงาน  ปฏิบัติงานวิเคราะห์แผน
และงบประมาณ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับงานดา้นวิเคราะหน์โยบายและแผน  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดา้นตา่งๆ ดงันี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิำร 
(1)  ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนด

นโยบาย 
(2)  จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
(3)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

2.  ด้ำนกำรวำงแผน 
(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3.  ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.  ด้ำนกำรบริกำร 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ   
ที่เป็นประโยชน ์

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่งๆที่เป็น
ประโยชน์  สอดคล้อง  และสนบัสนนุภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
 

ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด  โดยปฏิบัติงำนวิเครำะห์แผนและงบประมำณ 
1   มีความรู้ด้านการวิเคราะหน์โยบายและแผน การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหนา้ที ่  
2.  การวิเคราะห์โครงการต่างๆ ทางดา้นงานงบประมาณ และนโยบายและแผน   
3.  การจัดการข้อมูล/ฐานข้อมูลด้านงบประมาณและแผน 
4.  การจัดการข้อมูลทางด้านงบประมาณและแผน 
5.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office  เช่น  Microsoft Word , 

Microsoft Excel , Microsoft Power Point  เป็นอย่างดี   
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

ได้รับวุฒปิริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางดา้นการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญช ีการศึกษา 
พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์   
อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร ์วิจัยสังคมศาสตร์  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

---------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 6 ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนระดับปฏบิัติกำร   
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  อัตราค่าจ้าง  24,000 บาท  สังกัดกองแผนงาน  ปฏิบัติงานวิจยัสถาบัน
และสารสนเทศ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับงานดา้นวิเคราะหน์โยบายและแผน  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏบิัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติในดา้นตา่งๆ ดงันี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัตกิำร 
(1)  ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนด

นโยบาย 
(2)  จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
(3)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ

รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

2.  ด้ำนกำรวำงแผน 
(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิท์ี่ก าหนด 
3.  ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.  ด้ำนกำรบริกำร 
(1)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ    
ที่เป็นประโยชน ์

(2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่งๆที่เป็น
ประโยชน์  สอดคล้อง  และสนบัสนนุภารกิจของหน่วยงาน  และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด  โดยปฏิบัติงำนวิจัยสถำบันและสำรสนเทศ 

1   มีความรู้ด้านการวิเคราะหน์โยบายและแผน การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏบิัติงานในหนา้ที ่  
2.  การวิจัยสถาบนั   
3.  การจัดการข้อมูล/ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
4.  การจัดการข้อมูลทางด้านนสิิต และการเรียนการสอน 
5.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office  เช่น  Microsoft Word , 

Microsoft Excel , Microsoft Power Point  เป็นอย่างด ี

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 
ได้รับปริญญาตร ีทางการบริหาร กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชา

การวิจัยทางสังคม   และ 
ได้รับปริญญาโท ทางการบริหาร กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์ บัญชี รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชา

การวิจัยทางสังคม     
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แนบทา้ยประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 

---------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 7 ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบตัิกำร   
เพื่อจ้างบุคคลเขา้เปน็พนักงานมหาวทิยาลยั อัตราคา่จา้ง  24,000 บาท  สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์  ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา   
ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบัตงิานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัตงิาน
เก่ียวกับงานดา้นวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  โดยมี
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(1) ด าเนินการและตรวจสอบงานร่างโต้ตอบเปน็ภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ

ภาษาตา่งประเทศ เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ เพื่อใช้

เป็นข้อมูลวางแนวทางการจัดท าโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ 
(3) ติดตามประเมนิผลความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอผล

การด าเนินงานและแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่อ 
(4) ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงานท าให้งานเปน็ไปด้วยความราบรื่น 
(5) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดท าเอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับ

งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเทศสัมพนัธ์ เพื่อพัฒนางานวชิาการ และพฒันามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานวิเทศสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง  เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ 
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
(1)  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
(2)  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิท์ี่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว ้

(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4.  ด้ำนกำรบริกำร 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งตอบ

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ตา่งๆ ที่เปน็ประโยชน์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสติ นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เปน็
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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ลักษณะงำนทีป่ฏิบัตติำมที่หนว่ยงำนก ำหนด 
  1.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
  2.  จัดท าร่างเอกสารและตรวจสอบร่างเอกสารเพื่อท าข้อตกลงทางวชิาการกับสถาบนั/องค์กร
ต่างประเทศ ได้แก่ Letter of Intent (LOI), Memorandum of Understanding (MOU), Memorandum of 
Agreement (MOA) 
  3. ประสานงานและด าเนนิงานจัดพิธีการลงนามข้อตกลง/ความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กร
ต่างประเทศ 
  4. ประสานและด าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
  5. ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  6. ประสานงานด้านที่พัก พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อสถานที่ต่างๆตลอดจนจัดเตรียมของที่ระลึก 
ในการรองรับอาคันตุกะที่มาเยอืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสตา่งๆ 
  7. จัดท าร่างค ากล่าวรายงานค ากล่าวเปิด-ปิดประชุมและสารในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 
  8. งานโต้ตอบหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
   
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง 

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางดา้น การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร ์การศึกษา พาณิชยศาสตร ์คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์  
จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์  
 หากมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (TOEFL,TOEFL CBT, 
TOEFL IBT, IELTS,KU-EPT,TOEFL-ITP,CU-TEP,TOEIC) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


