
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตัง้บุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

............................ 
 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและ
แต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๗๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี ้

 ๑.  ต าแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน ๒ อตัรา 

๒.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มสีิทธสิมัครเขา้รับการคัดเลือก 
  ๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความ  
ในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี ้

(ก) คุณสมบัตทิั่วไป 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)  
(๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 

(ข) ลักษณะตอ้งห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(๒) เป็นคนวิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ 

หรือ เสมือนไร้ความสามารถ หรือ เป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
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(๖) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 

(๗) เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือ ไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่น
ของรัฐ องค์การมหาชนหน่วยงานเอกชน หรือ องค์การระหว่างประเทศ 

(๘) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
ข้อบังคับนี้ หรือ กฎหมายอื่น 

(๙) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ 

๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี ้

๓. การรับสมคัรและค่าธรรมเนียม 

๓.๑ ก าหนดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัครออนไลน ์

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ต่อ ๑๗๙๒ หรือ ๐๘๖-๓๒๓-๗๘๙๘ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยให้ผู้สมัครด าเนินการดังนี ้

(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ http://ku.thaijobjob.com กรอกข้อความพร้อมแนบหลักฐานการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด 

(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
(๓) น าแบบฟอร์มไปช าระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ภายในเวลาท าการของธนาคาร)  
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
เรียบร้อยแล้ว 

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครมีรายละเอียดดังนี ้
(๑) ค่าธรรมเนียมการสอบ                                                  ต าแหน่งละ   ๒๐๐  บาท 
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต           ต าแหน่งละ    ๓๐  บาท  

(อัตราเดียวทั่วประเทศ) ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อช าระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

๓.๓ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบ
ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจ าตัว
สอบได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://ku.thaijobjob.com  

 

http://ku.thaijobjob.com/
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๔.  เงื่อนไขการรับสมคัร 
๔.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครสอบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ได้เพียงครั้งเดียว

เท่านั้น 
๔.๒ ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลได ้

๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ 
มีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

๔.๔ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร  
โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงภายหลังการสอบผ่านข้อเขียนแล้ว  

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรง 
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะถือว่าผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๔.๕ การสมัครสอบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจ้งความเท็จจริงต่อเจ้าพนักงาน 

๔.๖ ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านภาคสอบข้อเขียนจะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นภายในเวลาที่
ก าหนด (หากไม่สามารถยื่นหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิการสอบสัมภาษณ์)  

 (๑) ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ 
ลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายมือชื่อของผู้สมัครในใบสมัครและบัตรประจ าตัวสอบเป็นหลักฐานส าคัญ 
ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด  ๑๑/๒x๒  นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๑ รูป 

(๓) ส าเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนน
แสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร 

(๔) หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
(๕) ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล  
(๖) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
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(๗) ส าเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น ใบสด.๘ 
หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย) 

(๘) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน ๑ เดือน   

 (๙) ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จ านวน  
๓ ท่าน   ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้  หนึ่งใน
จ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ ระดับซี ๔ ขึ้นไป หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาประจ า หากรับ
ราชการทหาร หรือ ต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัว
พนักงานมหาวิทยาลัยของผู้รับรองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ประกอบค ารับรอง  

(๑๐) ประวัติย่อ 

๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.rdi.ku.ac.th หัวข้อสมัครงาน หรือเว็บไซต์ 
http://ku.thaijobjob.com หรือ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๖.  หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 
                               ประกาศ ณ วันที ่ ๑๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจนกุล) 
                                                              ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

 
 
 
 
 

 

http://www.rdi.ku.ac.th/
http://ku.thaijobjob.com/


๕ 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบคุคลเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

.......................... 
ต าแหน่งที่  ๑  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปรญิญาตรี) จ านวน ๑ อัตรา 

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัด ฝุายเผยแพร่งานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา 
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร ์ภาพถ่ายและเทคโนโลยี หรือ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยี นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะงานโดยทั่วไปและหน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานทั่วไป ดังนี ้

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ด าเนินการผลิตรายการวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการประสานงานนักวิจัย 

ทีมงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เขียนบท เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ถ่ายท า บันทึกภาพ -เสียง ตัดต่อ
ล าดับภาพ-เสียงและจัดท าข้อมูลกราฟิก 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดสดเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยผ่าน Facebook และดูแลช่องทาง
การเผยแพร ่

(๓) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 
(๔) ด าเนินการจัดเก็บสื่อวีดีทัศน์ รวมถึงจัดหาดูแล บ ารุง รักษาโสตทัศนูปกรณ์ 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ

โครงการเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
๓.  ด้านการประสานงาน 

(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด   

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือ ความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 



๖ 
 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาการโสตทัศนศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ 

๑. สามารถรวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลง จัดท าบทบรรยายเพื่อผลิตสื่อ และเผยแพร่  
ในรูปแบบของโสตทัศนปูกรณ์ต่างๆ ได้ 

๒. สามารถบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง พร้อมใช้อุปกรณ์บันทึกเสริมต่างๆ ได้ 
๓. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมกราฟิกได้เป็นอย่างดี (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe After Effect) 
๔. ใชโ้ปรแกรมตัดต่อวีดีทัศน์ ได้เป็นอย่างดี  
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
๑. ภาคสอบข้อเขียน ๒๕๐   คะแนน 

๑.๑  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล   ๑๐๐  คะแนน 
๑.๒  วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง (อาจมสีอบปฏิบัติ)  ๑๐๐  คะแนน  
๑.๓  วิชาภาษาอังกฤษ  ๕๐  คะแนน 

๒. ภาคสอบสัมภาษณ์ ๑๕๐ คะแนน 
ซึ่งในภาคสอบสัมภาษณ์จะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ

ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบเฉพาะภาคข้อเขียนก่อน หากมีคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะเข้าสอบภาค
สัมภาษณ์ต่อไป 
เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบและได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเป็นที่สิ้นสุด และหากภายหลังตรวจ
พบว่า ผู้สมัครใช้เอกสารในการสมัครอันเป็นเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ
ในการด าเนินการตามกฎหมายตามแต่กรณี 

......................... 
 

 



๗ 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมคัรคดัเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบคุคลเข้าเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 
ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

.......................... 
ต าแหน่งที่  ๒  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาโท)  จ านวน  ๑  อตัรา 

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัด ฝุายเผยแพร่งานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ 

ลักษณะงานโดยทั่วไปและหน้าที่ความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
และประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือ วิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางาน หรือ แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

๑.  ด้านปฏิบัติการ 
(๑) จัดท าวารสารวิชาการ 
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
(๓) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน 

(๔) ติดต่อนัดหมาย เตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการ
ประชุม 

(๕) ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการเพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓.  ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔.  ด้านการบริการ 

(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้



๘ 
 

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการ 
๑. มีประสบการณ์ด้านการจัดท าวารสารวิชาการ หรือ เคยตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
๒. สามารถรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๓. มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปได้เป็นอย่างดี 
๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษได้  
๕. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้  
๑. ภาคสอบข้อเขียน ๒๕๐   คะแนน 

๑.๑  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล   ๑๐๐  คะแนน 
๑.๒  วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง   ๑๐๐  คะแนน  
๑.๓  วิชาภาษาอังกฤษ  ๕๐  คะแนน 

๒. ภาคสอบสัมภาษณ์ ๑๕๐ คะแนน 
ซึ่งในภาคสอบสัมภาษณ์จะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ

ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  
เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น  

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบเฉพาะภาคข้อเขียนก่อน หากมีคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะเข้าสอบภาค
สัมภาษณ์ต่อไป 

เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบและได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเป็นที่สิ้นสุด และหากภายหลัง
ตรวจพบว่า ผู้สมัครใช้เอกสารในการสมัครอันเป็นเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามกฎหมายตามแต่กรณี 

 
......................... 


