
 
 

ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
…………………………………… 

 ดวยสํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประสงคขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจาง

และแตงตั้ งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๗๐ แหงประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้ 
 

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร 
 

ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้ จํานวน  ๒ ตําแหนง  ๓ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

๒.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามความในขอ ๖ แหงประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

 (๑)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ  

 (๒)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 (๓)  เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง 

(ข)  ลักษณะตองหาม 

 (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 (๒)  เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถหรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. 

กําหนด 

 (๓)  เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน 

 (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

 (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 

 (๖)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

 (๗)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  องคการ

มหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ 

 

 



 

      -๒- 

 

 (๘)  เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 

     (๙)  เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
 

๒.๒  ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครไดที่หนวยการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการ อาคาร 

วิทยบริการ  ชั้น  ๔  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  หรือดาวนโหลด “แบบฟอรมใบ

สมัคร” ไดที่  http://www.eto.ku.ac.th  ตั้งแตวันที่  ๒๗ พฤศจิกายน – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๙.๐๐ 

– ๑๖.๐๐ น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.๐-๒๙๔๒-๘๘๒๐-๙ 

ตอ ๑๓๖ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาย่ืนในการเขารับการคัดเลือก 

 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือ          

ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล 

ฉะนั้นการเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบทุกคร้ังตองเหมือนกัน) 

๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว  ถายไวคร้ังเดียวกันไมเกิน ๑ ป                  

(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป 

๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่

แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด โดยจะตองสําเร็จ

การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก  

๔.๔ เอกสารใบรับรองการผานการทดสอบมาตรฐานทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (IC3) 

๔.๕ เอกสารแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑข้ันต่ําที่กําหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการ

ใดรายการหนึ่งตอไปนี ้

- TOEFL (CBT)   ไมนอยกวา      ๙๐ คะแนน 

- TOEFL (IBT)    ไมนอยกวา      ๒๙ คะแนน 

- IELTS    ไมนอยกวา      ๓ คะแนน 

- KU-EPT   ไมนอยกวา      ๔๐ คะแนน 

- KU-TOEFL-ITP   ไมนอยกวา      ๓๙๐ คะแนน 

- TOEIC      ไมนอยกวา      ๔๐๐ คะแนน 
 

๔.๖ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 

๔.๗ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  

๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน   
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                                                      -๓- 
 

๔.๙ ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน ซึ่งเปนผูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรอง

ลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาว ตองเปนขาราชการหรือพนักงาน

ประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมสําเนาบัตรของผูรับรอง 
 

ทั้งนี้ เอกสารตามหมายเลข ๔.๔ และ ๔.๕  สามารถนํามาเพิ่มเติมไดในวันสอบสัมภาษณ 
 

๕. คาธรรมเนียมสมัครสอบ 

ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ  ๒๐๐  บาท  คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อ 

ประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกแลว 
 

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ 

การคัดเลือก 

 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก จะ

ประกาศใหทราบ ในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดูไดที่บอรดประชาสัมพันธ อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สํานัก

สงเสริมและฝกอบรม หรือดูไดจากเว็บไซต http://www.eto.ku.ac.th   
 

๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

วิธีการคัดเลือก ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ 

๗.๑ หมวดความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 

ทดสอบความรูความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบวก การวิเคราะหขอมูล การแกไขปญหา และความ 

สามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่อยูรอบตัวทั้งผูคนและสิ่งแวดลอม หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล 

ซึ่งเหมะสมแกการทดสอบความรูความสามารถดังกลาว  

 

๗.๒ หมวดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม  ๑๕๐ คะแนน)       

 - ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง                     
 

      ผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ จะตองไดคะแนนหมวดวิชาความรูความสามารถทั่วไป และหมวดความรูความสามารถ

เฉพาะตําแหนง แตละหมวดไมต่ํากวารอยละหกสิบ 

      ทั้งนี้ ผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ ตองเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน 
 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา   

และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูความสามารถ  

ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  

ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  เชาวนปญญา  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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เกณฑการตัดสิน 

 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนขอเขียน (๗.๑, ๗.๒) และการสอบสัมภาษณ (๗.๒) รวมทั้งสิ้นไม 

ต่ํากวารอยละหกสิบ โดยเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย      

เกษตรศาสตร  (ก.บ.ม.) อนุมัติถือเปนที่สิ้นสุด  
 

             จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ ณ  วันที่ 2๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
                            (รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ) 

                    ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

ตําแหนงที่ ๑  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม จํานวน  ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตรเทคโนโลยีและนิเทศศาสตร  สาขาสื่อดิจิทัล  
 

ความรูและทักษะเฉพาะที่ตองการ 

๑. การวางแผนการผลิตสื่อดิจิทัล 

๒. การใชงานและบํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ 

๓. การใชคอมพิวเตอร การออกแบบดานรูปภาพ ตัดอักษรและภาพเคลื่อนไหว Motiongraphic และแอนิเมชั่น    

 (Animation) 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไปและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ และทักษะ

เฉพาะในการปฏิบัติงานดานที่เก่ียวของการผลิตสื่อวีดิทัศน สื่อออนไลน และโสตทัศนูปกรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทั่วไป ดังนี้ 

 ๑. ดานการปฏิบัติการ 

     1. ผลิต หรือรวมผลิตสื่อวีดิทัศนตามแผนงบประมาณประจําป ซึ่งตองรับผิดชอบการวางแผนการผลิต 

(เขียนแผนงานโครงการ กําหนดเร่ือง วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ประสานนักวิชาการดานเนื้อหาและอ่ืนๆ) วิเคราะห

เนื้อหา เขียนบท ควบคุมดําเนินการผลิต (ถายทํา ตัดตอ บันทึกเสียง) และประเมินคุณภาพสื่อที่ผลิต 

     ๒. ใหบริการวิชาการและการดูแลรักษา ดานสื่อวีดิทัศน  โสตทัศนูปกรณ ในการประชุม สัมมนาและ

กิจกรรมตางๆ ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

     ๓. ผลิตบทเรียนออนไลน เพื่อเขาระบบบริการบทเรียนออนไลนแบบเปดโดยตั้งแตการวางแผน การผลิต

จนถึงการนําข้ึนระบบออนไลน และการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  

     ๔. หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 2. ดานการวางแผน 

    วางแผนการทํางานที่ รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน และมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เพื่อใหดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 3. ดานการประสานงาน 

     1. ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หรือ หนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

     2. ชี้แจงและใหรายละเอียดที่เก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสราง

ความเขาใจ หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. ดานการบริการ 

     ใหบริการวิชาการดานสื่อ ไดแก สนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวกับการผลิตและการใชสื่อ (ชวยสอนฝก

ปฏิบัติดานการผลิตสื่อ) ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการผลิตและการใชสื่อตางๆ 



 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 

ตําแหนงที่ ๒  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

 เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดฝายบริหารและธุรการทั่วไป 

 จํานวน  ๑  อัตรา   
 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้  ทางการบริหาร สาขาการบริหารธุรกิจ สาขา

การจัดการ สาขาบริหารงานบุคคล  สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของกับตําแหนงและ

ภารกิจของสํานักฯ  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน

เก่ียวกับดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
. 

 ๑.  ดานการปฏิบัติการ 

  (๑)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร

บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 

งานรวบรวมขอมูลและสถิติ  งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

  (๒)  ศึกษา รวมรวบขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ เชน งาน

บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญา

ตางๆ เปนตน  

  (๓)  ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ

ประชุม บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการ

ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  

  (๔)  ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก 

และเกิดความรวมมือ 

  (๕)  ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 
 

๒. ดานการวางแผน 

(๑) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  

(๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ 

ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

 

 

 



๓. ดานการประสานงาน 

(๑)  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให 

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

(๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

๔.  ดานการบริการ 

 (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ

ปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

 (๒)  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อให

บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษาตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรู ตาง ๆ ที่เปน

ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หนวยงานกําหนด 

     ๑.  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผน และวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงาน เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของ

สวนงานตามภารกิจ โดยใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  

     ๒.  จัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การจัดทําฐานขอมูลพนักงาน 

ประวัติการทํางาน ขอมูลคุณวุฒิ ขอมูลประเมินการปฏิบัติงาน ขอมูลเงินเดือน ขอมูลการมาปฏิบัติงาน ขอมูลการลา  

รวมทั้งการใชงานระบบ KU Smart P  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) ระบบการประเมินสมรรถนะ 

     ๓.  ประเมินสมรรถนะบุคลากร เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

     ๔.  ปฏิบัติงานบริหารจัดการทั่วไปในสาํนกังานเลขานุการ งานเลขา งานสารบรรณ งานงบประมาณ  งาน

แผน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย   

ความรูและทักษะเฉพาะที่ตองการ 
๑. มีความรูเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. มีความรู และความสามารถในการวิเคราะหและจัดทําแผนอัตรากําลัง  

๓. มีความรูในเร่ืองของการออกแบบเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

๔. มีความรูเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (IDP)  

๕. มีทักษะความรคูวามสามารถในการตอบรางหนังสือราชการ 

๖. สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม SPSS อยูในระดับดี 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ตําแหนงที่ ๓  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัดฝายฝกอบรม จํานวน  ๑  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร  

วิทยาศาสตร  รัฐศาสตร  หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวของกับตําแหนงและภารกิจของสํานักฯ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัตงิาน

เก่ียวกับดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือบริหารงานท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
. 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 

 (๑)  ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร

บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 

งานรวบรวมขอมูลและสถิติ  งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

(๒)  ศึกษา รวมรวบขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ เชน งาน

บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญา

ตางๆ เปนตน  

(๓)  ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรับการ

ประชุม บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการ

ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  

 (๔)  ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก 

และเกิดความรวมมือ 

 (๕)  ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา

และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตองมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

๒. ดานการวางแผน 

(๑) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ 

(๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ 

ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 



 

 

๓.  ดานการประสานงาน 

(๑)  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให 

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

 (๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อสรางความ

เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
. 

 ๔.  ดานการบริการ 
  (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ
ปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษาตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรู ตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หนวยงานกําหนด 
1. ปฏิบัติงานชวย/รวมดําเนินการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับงานดานพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคล  
2. ปฏิบัติงานชวย/รวมดําเนินการสืบคน ศึกษาเอกสาร และวิเคราะหขอมูลกลุมบุคลากรเปาหมายที่จะตอง

ไดรับการพัฒนา  
3. ปฏิบัติงานชวย/รวมดําเนินการสราง ออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่

ทันสมัย เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของกลุมเปาหมาย 
4. ปฏิบัติงานดานการตลาดประชาสัมพนัธหลักสูตรตางๆ ของสํานักฯ ใหแกหนวยงานหรือผูที่สนใจ 
5. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
6. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
7. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจ

หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
8. ใหบริการขอมูลทางวิชาการ แกนักศึกษา ผูเขาอบรม ประชาชน และหนวยงานภายนอก เพื่อใหมีความรู

ความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
9. ปฏิบัติงานดานการใหบริการลูกคา เชน ตอนรับลูกคา ดูแลเร่ืองการลงทะเบียนฝกอบรม หรือผูที่มาติดตอ

ดวยความสุภาพและเปนมิตร 
10. ปฏิบัติงานดานธุรการใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนงานของฝาย เชน จัดเตรียมเอกสารฝกอบรม 

แบบประเมินผล อุปกรณโสตทัศนูปกรณ เปนตน 
11. ทําหนาที่เปนพิธีกร กลาวตอนรับ และแนะนําวิทยากร 
12. ปฏิบัติงานชวย/รวมดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเปนผูชวยวิทยากร  
13. ปฏิบัติงานชวย/รวมดําเนินการประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
14. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหนวยงาน หนวยงานที่เก่ียวของ ประเมินผล การจัดกิจกรรม 

เพื่อใหผูรับบริการมีความรูความเขาใจ 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

 



 

ความรูและทักษะเฉพาะที่ตองการ 

๑.  มีความรูและความสามารถในการบริหารโครงการฝกอบรม การเขียนโครงการ หลักสูตร และการจัด

ฝกอบรม และ/หรืองานสัมมนา 

๒.  มีความรูความสามารถดานการบริหารโครงการ 
๓.  มีความรูความสามารถดานการตลาด 
๔.  มีความรูความสามารถในการจัดทําการพัฒนาหลักสูตร 
๕.  มีความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 


