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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------ 
 
 ด้วยส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  จะ
ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๗๐ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  จึงขอ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จ านวน ๕ ต าแหน่ง  ๕  อัตรา 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้ำม และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
  (ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
    (1)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
    (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    (๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
  (ข) ลักษณะต้องห้ำม 
    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 
    (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
    (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (6) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    (8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
    (9) เป็นผู้ที่ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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 2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี ้
 
3.  กำรรับสมัครและค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
 3.1 ก ำหนดกำรรับสมัครและขั้นตอนกำรสมัคร 
  ผู้สนใจสามารถสมัครได้  ตามข้ันตอนดังนี ้
   1) เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน http://www.kps..ku.ac.th 
หัวข้อ “สมัครงำน”  
   ๒) พิมพ์แบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกข้อความและแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน น ามายื่นที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  งานอ านวยการ  กองบริหารทั่วไป  ส านักงาน           
วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่  ๘ 
มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๑ กุมภำพันธ์  พ.ศ. 256๒   
   ทั้งนี้ กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 3.2 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จ ำนวน  ๒๐๐  บำท    
  ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบเมื่อช ำระแล้วจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์การสอบ  อาคารชูชาติก าภู ส านักงาน
วิทยาเขตก าแพงแสน หรือที่เว็ปไซด์  http://www.kps.ku.ac.th หัวข้อ“สมัครงาน”  
 
4.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
 4.๑ ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง ๑ ต ำแหน่งเท่ำนั้น  เมื่อเลือกแล้วจะไม่ส่ามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลได ้
 ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ ต้องเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยหรือมีหนังสือรับรองว่ำเป็น
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันต้นสังกัด โดยอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือวันที่   ๑ กุมภำพันธ์                  
พ.ศ. 25๖๒ 
 4.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ โดยจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงภายหลังการสอบผ่านข้อเขียนแล้ว 
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือ ไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 4.๓ ผู้สมัครสอบที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน ให้น าเอกสารค ารับรอง มาส่งที่กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล งานอ านวยการ กองบริหารทั่ วไป  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
วิทยาเขตก าแพงแสน  ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ มหาวิทยาลัยจักไม่รับผิดชอบใดๆ 
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5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก (สอบข้อเขียน) วัน เวลำ สถำนที่ท ำกำรคัดเลือก และ
ระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก จะประกำศให้ทรำบในวันที่  ๖  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 25๖๒  ดูรายละเอียดได้ที่   บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  อาคารชูชาติก าภู ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน หรือที่เว็ปไซด์ http://www.kps.ku.ac.th 
หัวข้อ“สมัครงาน”  
 
6.  วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีกำรคัดเลือก ประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์ 
 6.1 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น 2 หมวด 
  1. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   
  2. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง   
   รายละเอียดวิชาที่สอบ และคะแนนของแต่ละวิชา ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายของแต่ละต าแหน่ง 
 6.2 กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล และการรับ – 
ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
7.  วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน 
    ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน : วันที ่๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ๘.1 เกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้อง
เป็นผู้สอบได้ในคะแนนสอบข้อเขียน (๖.๑)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  และต้องได้คะแนนรวม ๒ หมวด ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐  
 ๘.2  การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70   โดยไม่น าเอาคะแนนสอบข้อเขียนมาคิดรวม  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้สอบได้และได้รับการจ้าง 
 ๘.๓  ผลของการตัดสินของคณะกรรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่    ๗      มกราคม  พ.ศ. 256๒ 

                           

                       
(รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
ประธานกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น              
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่   ๗   มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

-------------------------------- 
 

ต ำแหน่งที่  ๑  ต ำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติกำร 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง ๒๑,๐๐๐ บาท  สังกัดกองบริหารทั่วไป  
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน ๑ อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้ำนปฏิบัติกำร 
            (๑)  ด าเนินการและตรวจสอบงาน ร่าง โต้ตอบเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ 
   (๒)  ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลวางแนวทางการจัดท าโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ 
   (๓)  ติดตามประเมินผลความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอ
ผลงานการด าเนินงานและแนวทางแก้ปัญหาอุปสรรคต่อไป 
      (๔)  ควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพ่ือแก้ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานท าให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      (๕)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือ
เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      (๖)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการของงานวิเทศสัมพันธ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
(๑)  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 

    (๒)  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด   

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
    (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๔.  ด้ำนกำรบริกำร 
      (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
   (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์  เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
   ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน/องค์การต่างประเทศ เพื่อแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
   ๒.  จัดท าร่างเอกสารและตรวจสอบร่างเอกสารเพ่ือท าข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบัน/องค์กร
ต่างประเทศ ได้แก่ Letter of Intent (L.OI), Memorandum of Understanding (MOU), Memorandum 
of Agreement (MOA) 
   ๓.  ประสานงานและด าเนินจัดพิธีการลงนามข้อตกลง/ความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
   ๔.  ประสานและด าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   ๕.  ต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ๖.  ประสานงานด้านที่พัก พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนจัดเตรียมของที่
ระลึกในการรองรับอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ 
   ๗.  จัดท าร่างค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด-ปิดประชุมและสารในโอกาสต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
   ๘.  งานโต้ตอบหนังสือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
   ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี  หรือเทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
   ๑.  มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี 
   ๒.  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, 
Power-point) ส าหรับปฏิบัติงานได้  หากได้รับใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงการผ่านการศึกษา
หรือผ่านหลักสูตรดังกล่าว  ให้น ำมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร 
   ๓.  ผู้สมัครต้องยื่นผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีผลคะแนนอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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ทดสอบภำษำอังกฤษ / หลักสูตร ระดับ 
TOEFL (Paper-Based Total)  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
TOEFL CBT (Computer-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ 
TOEFL IBT (Internet-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
IELTS  ไม่น้อยกว่า ๕.๐ 
KU-EPT  ไม่น้อยกว่า ๕๐ % 
KU-EXITE ไม่น้อยกว่า A๑ 
KU-TOEFL-ITP  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
CU-TEP  ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
TOEIC  ไมน่้อยกว่า ๕๐๐ 

 
 ที่ยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน  ให้น ำหลักฐำนมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร   
4.  ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้น าผลมายื่นก่อนวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ วัน 
๕.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ 
๖.  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 
วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๑. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน  เวลำสอบ  ๒  ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ๓ วิชา ดังนี้ 
(๑) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๕๐ คะแนน) 

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
(๓) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 

- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
  ๓. กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล และการรับ – 
ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
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  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ  :    กองบริหารทั่วไป  อัตราเลขท่ี ๑๘๕๐ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น              
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงวันที่   ๗   มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

-------------------------------- 
 

ต ำแหน่งที่  ๒  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง ๒๑,๐๐๐ บาท  สังกัดกองบริหารวิชาการ
และนิสิต ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  จ านวน ๑ อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้ำนปฏิบัติกำร 
(๑)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ 

ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เพ่ืออ านวยการให้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบ ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 
   (๒) ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่ง และคู่มือค าอธิบายชุดค าสั่งตาม
ข้อก าหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพื่อให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก่นิสิต 

๒.  ด้ำนกำรวำงแผน 
(๑) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 

    (๒)  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๓.  ด้ำนกำรประสำนงำน 
(๑) ประสานงานท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามท่ีก าหนดไว้ 
   (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔.  ด้ำนกำรบริกำร 
(๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างที่
เป็นประโยชน์ 
       (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
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ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่ งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบาย
การใช้ค าสั่งต่าง ๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือและชุดค าสั่งสื่อสาร 
  ๓. การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ 
  ๔. ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 
  ๑. พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษา PHP, JavaScript, AJAX, jQuery, CSS  
ร่วมกับฐานข้อมูล MYSQL, Oracle 

๒. พัฒนา / ปรับปรุงเว็ปไซด์ด้วย Joomla WordPress 
๓. สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และตกแต่งภาพ 
๔. ดูแลระบบ Window Server ให้สามารถใช้งานได้อย่างปกต ิ
๕. พัฒนา Mobile Application 

  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติงานได้  หากได้รับใบประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงการผ่านการศึกษาหรือผ่านหลักสูตร  ให้น ำมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร  
  ๗.  ผู้สมัครต้องยื่นผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีผลคะแนนอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ทดสอบภำษำอังกฤษ / หลักสูตร ระดับ 
TOEFL (Paper-Based Total)  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
TOEFL CBT (Computer-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ 
TOEFL IBT (Internet-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
IELTS  ไม่น้อยกว่า ๕.๐ 
KU-EPT  ไม่น้อยกว่า ๕๐ % 
KU-EXITE ไม่น้อยกว่า A๑ 
KU-TOEFL-ITP  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
CU-TEP  ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
TOEIC  ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 

 
 ที่ยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน  ให้น ำหลักฐำนมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร   
4.  ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้น าผลมายื่นก่อนวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ไม่น้อยกว่า ๒ วัน 
๕.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ 
๖.  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๑. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน  เวลำสอบ  ๒  ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ๓ วิชา ดังนี้ 

(๑) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๕๐ คะแนน) 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

(๓) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
  ๓. กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล และการรับ – 
ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ  :  กองบริหารวิชาการและนิสิต  อัตราเลขท่ี ๑๘๕๐ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น             
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่   ๗     มกราคม พ.ศ. 2562 

-------------------------------------------------------- 
 
ต ำแหน่งที่ 3 ต ำแหน่งวิศวกรกำรเกษตรปฏิบัติกำร 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัดกองบริหารการวิจัยและ
บริการวิชาการ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมการเกษตร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้ำนปฏิบัติกำร 
     (๑) ศึกษา หรือ ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาทางด้านวิศวกรรมการเกษตร วางโครงการ 
ควบคุม หรือช่วยควบคุมงานด้านวิศวกรรมการเกษตร ติดตามและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรม
การเกษตร เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและการส่งเสริมเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตร 
     (๒) ส ารวจความต้องการทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้ของเกษตรกร ออกแบบ เขียนแบบ ค านวณราคา 
สร้าง และทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องทุ่นแรงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร ช่วย
ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องทุ่นแรงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร เช่น เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ด
ธัญพืช เครื่องสีข้าวขนาดครอบครัว เป็นต้น อ านวยการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การ
ใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและดินเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนระบบการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและชนบท 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
     (๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นิสิตที่มาปฏิบัติงานตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้ำนกำรวำงแผน 
     (๑) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 
     (๒) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
     (๑) ประสานงานท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน  ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้ำนกำรบริกำร 
     (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมการเกษตร รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
     (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมการเกษตร
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
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ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายแผนงานหลักหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 

1. การวางแผน ตรวจสอบ วางโครงการ ควบคุม ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง พัฒนา ออกแบบ 
ดัดแปลง ประดิษฐ์เครื่องมือและทดสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร 
 2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและดิน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

3. ระบบการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและชนบท 
4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้บริการวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม 
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมเครื่องกล และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

๑. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power-
point)  โปรแกรม SPSS ส าหรับปฏิบัติงานได้  หากได้รับใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงการผ่าน
การศึกษาหรือผ่านหลักสูตรดังกล่าว  ให้น ำมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร  
  ๓.  ผู้สมัครต้องย่ืนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีผลคะแนนอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ทดสอบภำษำอังกฤษ / หลักสูตร ระดับ 
TOEFL (Paper-Based Total)  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
TOEFL CBT (Computer-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ 
TOEFL IBT (Internet-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
IELTS  ไม่น้อยกว่า ๕.๐ 
KU-EPT  ไม่น้อยกว่า ๕๐ % 
KU-EXITE ไม่น้อยกว่า A๑ 
KU-TOEFL-ITP  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
CU-TEP  ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
TOEIC  ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 

 ที่ยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน  ให้น ำหลักฐำนมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร   
4.  ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้น าผลมายื่นก่อนวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ วัน 
๕.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ 
๖.  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๑. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน  เวลำสอบ  ๒  ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ๓ วิชา ดังนี้ 

(๑) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๕๐ คะแนน) 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

(๓) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรการเกษตร 
 
  ๓. กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล และการรับ – 
ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
หน่วยงานเจ้าของอัตรา  :    กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ อัตราเลขท่ี พ.๒๒๗๓ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น               
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่   ๗     มกราคม พ.ศ. 2562 

-------------------------------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 4 ต ำแหน่งพยำบำลปฏิบัติกำร 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองบริการกลาง 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 1 อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพยาบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนปฏิบัติกำร 
(1) ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการพยาบาลแก่ผู้ป่วย หรือปฏิบัติงาน

พยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บ าบัด หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 

(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหาภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 

(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล
เบื้องต้น เพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่ง 

(4) ร่วมวางแผนโครงการ และประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานพยาบาลลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือรองรับและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรฐานการบริการพยาบาล 

(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาแก่นิสิตนักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
(1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ 
(2) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1) ประสานงานท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามก าหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

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

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 



-15- 
 

ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 

1. การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบ าบัด 
2. ปฏิบัติงานวิชาการเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุม 
3. ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับงานพยาบาล 
4. การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
5. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการบริการงานพยาบาลที่เก่ียวข้องทุกประเภท 
6. การตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล 
7. การวางแผนโครงการอ านวยการ และติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน

ที่เก่ียวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

๑. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power-
point) ส าหรับปฏิบัติงานได้  หากได้รับใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงการผ่านการศึกษาหรือผ่าน
หลักสูตรดังกล่าว  ให้น ำมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร  
  ๓.  มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ 

๔.  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๑. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน  เวลำสอบ  ๒  ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ๓ วิชา ดังนี้ 

(๔) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๕๐ คะแนน) 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

(๖) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งพยาบาล 
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  ๓. กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล และการรับ – 
ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น คว ามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ : กองบริการกลาง อัตราเลขท่ี พ.0676 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น              
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่   ๗     มกราคม พ.ศ. 2562 

-------------------------------------------------------- 
ต ำแหน่งที่ 5 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัดกองบริหารการวิจัย
และบริการวิชาการ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ านวน 
1 อัตรา 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนปฏิบัติกำร 
(1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และ
แจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่าง  ๆ 
เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

(3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างตอบโต้หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับ
การประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้ด าเนินการประชุมและ
การปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

(4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวก และเกิดความร่วมมือ 

(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เ พ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

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

ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 
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(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  

 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
 ๑.  การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล  งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทรัพย์สินทางปัญญา  
 ๒.  การบริหารการประชุมภาคธุรกิจและหน่วยทุนภาครัฐ ที่ด าเนินการเรื่องการน าผลงานวิจัยมา
พัฒนาเชิงพาณิชย์ 
 ๓.  การบริหารการจัดการอบรม การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการภาคธุรกิจ ภาคเอกชนร่วมภาครัฐ 
 ๔.  การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และ
งานด้านบริการวิชาการ 
 ๕.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานบริการวิชาการ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารสัญญา 
การบริหารงานวิจัยเชิงพาณิชย์ 
 ๖.  จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์ และงานบริการวิชาการ 

 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา  
ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์  
 
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร 

๑. มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี 
  ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word  Excel  
Power point) และ โปรแกรม SPSS หากได้รับใบประกาศนียบัตรในการใช้คอมพิวเตอร์สาขาใดสาขาหนึ่ง 
หรือวุฒิบัตรที่แสดงถึงการผ่านการศึกษา หรือผ่านหลักสูตรดังกล่าว  ให้น ามายื่นประกอบการรับสมัคร  
  ๓.  ผู้สมัครต้องย่ืนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ โดยมีผลคะแนนอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

ทดสอบภำษำอังกฤษ / หลักสูตร ระดับ 
TOEFL (Paper-Based Total)  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
TOEFL CBT (Computer-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ 
TOEFL IBT (Internet-Based Total) ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
IELTS  ไม่น้อยกว่า ๕.๐ 
KU-EPT  ไม่น้อยกว่า ๕๐ % 
KU-EXITE ไม่น้อยกว่า A๑ 
KU-TOEFL-ITP  ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ 
CU-TEP  ไม่น้อยกว่า ๔๕ 
TOEIC  ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ 
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 ที่ยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำน  ให้น ำหลักฐำนมำยื่นประกอบกำรรับสมัคร   
4.  ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้น าผลมายื่นก่อนวัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ วัน 
๕.  มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายธุรกิจ หรือกฎหมายการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
๖.  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 

วิธีกำรคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 กำรสอบข้อเขียน แยกเป็น ๒ หมวด 

๑. หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  คะแนนเต็ม ๒๐๐  คะแนน  เวลำสอบ  ๒  ชั่วโมง 
ประกอบด้วย ๓ วิชา ดังนี้ 

(๗) วิชาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (๕๐ คะแนน) 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๘) วิชาภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

(๙) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ทดสอบความรู้ความสามารถในระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบพัสดุ 
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒.  หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  เวลำสอบ ๒ ชั่วโมง 
    - ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
  ๓. กำรสอบสัมภำษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ โดยใช้ผลการทดสอบ
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การสืบค้นข้อมูล และการรับ – 
ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการประเมินจากบุคลิกภาพ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 
 
  ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไม่ต่ ำกว่ำ            
ร้อยละ ๖๐  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศและเอกสำรหลักฐำนถูกต้อง
ครบถ้วน 
 
 
 
 
หน่วยงำนเจ้ำของอัตรำ : กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ อัตราเลขท่ี พ.0228 
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