
 
 

ประกาศสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

…………………………………… 

 ด้วยสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๗๐ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ลงวัน ที่   ๓๐  ตุ ล าคม  พ .ศ . ๒๕๕๘   ประกอบกั บ ป ระกาศคณ ะกรรมก ารบ ริห ารงานบุ คคลป ระจํ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลง
วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
 

๑. ตําแหน่งที่จะจ้างและแต่งต้ัง 
 

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  จํานวน  ๒ ตําแหน่ง  ๒ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
 (๒)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 (๓)  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
(ข)  ลักษณะต้องห้าม 
 (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรอืเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. 

กําหนด 
 (๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักงาน หรือถูกส่ังให้ออกจากงานไว้ก่อน 
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 
 (๗)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ  องค์การ

มหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ     
 (๘)  เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
      (๙)  เป็นผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 

๒.๒  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่  สํานักงานเลขานุการ อาคาร 
 



-๒- 
 
วิทยบริการ  ชั้น  ๔  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  หรือดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบ
สมัคร” ได้ที่  http://www.eto.ku.ac.th  ต้ังแต่วันที่  ๓ กันยายน – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๙๔๒-๘๘๒๐-๙ ต่อ ๑๓๖ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด   ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ          

ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล 
ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว  ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี                  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป 

๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก  

๔.๔ เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่านการอบรม หรือ 
รายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แสดงใน transcript อย่างน้อย ๑ รายวิชา เป็นต้น 

๔.๕ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหน้าชื่อ หรือเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนนามสกุล  
 

๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ  ๒๐๐  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ 

ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกแล้ว 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ 
การคัดเลือก 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก จะ
ประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม หรือดูได้จากเว็บไซต์ http://www.eto.ku.ac.th   
 

๗. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๑.๑  ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล   ๕๐   คะแนน  
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น 
ในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้
หาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุป
เหตุผลโดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว  

 ๑.๒  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย    ๕๐   คะแนน 
 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)       
 ๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่ง                   ๑๕๐   คะแนน 
 ๒.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ                                                                   ๕๐  คะแนน  
 
 
 



-๓- 
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
      ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งจะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบ 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้ง
สังคมและส่ิงแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญา  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 
 

๘. เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบและได้
คะแนนรวมทั้งส้ินไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ 

 
     ประกาศ ณ  วันที่      สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

       

       
                                (รศ.ชูเกียรติ  รักซ้อน) 
                      ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
ตําแหน่งที่ ๑  นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๒๒,๙๕๐ บาท สังกัดฝ่ายฝึกอบรม  จํานวน  ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (๑)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น ปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ คัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช 
ปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ควบคุมและปฏิบัติงานในสถานีทดลอง ซึ่ง
ดําเนินการค้นคว้าทดลองและวิเคราะห์วิจัย จัดทํารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและ
เผยแพร่วิชาการใหม่ๆ ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรของสถานีและพื้นที่ทดลองในความรับผิดชอบ 
  (๒)  ช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และทดสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี เพื่อควบคุม
และดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  (๓)  ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น อบรม สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช และส่งเสริมวิชาการ
และความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่การเกษตรและเกษตรกร ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ 

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้ 

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
 (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔.  ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเกษตร รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่าง ๆ  
 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกําหนด 



 ๑.  ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์วิจัยทาง
การเกษตร  การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชุมชน  การให้คําปรึกษา แนะนํา อบรม สาธิต 
และส่งเสริมงานวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม  
 2.  รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการเกษตร เขียนบทความ เอกสารเผยแพร่วิชาการด้าน
การเกษตร 
 3.  จัดทําข้อเสนอโครงการฝึกอบรม ข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาในการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
ฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอรับบริการ ดําเนินการ กํากับ ติดตาม รายงานผล และจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 
 4.  ดําเนินการตามแผนงาน หรือโครงการด้านการเกษตร / ส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร และการ
พัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 5.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุปผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านการเกษตร และด้านอื่น 
ๆ เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปวางแผนงานฝึกอบรม งานบริการวิชาการ ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 6.  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของส่วนงาน เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 7.  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกคณะทํางาน หรือส่วนงาน หรือส่วนราชการ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กําหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 
 
ตําแหน่งที่ ๒  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๑๗,๕๒๐ บาท สังกัดฝ่ายโรงพิมพ์  จํานวน  ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดย
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (๑)  จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
จัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดําเนินไปโดยความเรียบร้อย 
และเกิดความเหมาะสม 
  (๒)  ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุภาพยนตร์ หรือ
โทรทัศน ์การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่าง ๆ และการนําเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
  (๓)  จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  ใหบ้ริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ 

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 



 
๓. ด้านการประสานงาน 

(๑)  ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพ่ือให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 
 (๒)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๔.  ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 

  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกําหนด 

๑. มีความสามารถในการออกแบบงานกราฟิก เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่ือสารและโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือดิจิทัล 

๒. ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา เช่น จัดหาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง หรือบรรยาย 
๓. มีความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางโสตทัศนศึกษา  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขา
เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  สาขาส่ือสารมวลชน สาขามัลติมีเดีย สาขาศิลปศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง     
 
 
 


