
 
 

ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

…………………………………… 
 ดวยสํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจางและแตงต้ัง
บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในขอ ๗ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๗๐ แหงประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังตอไปนี้ 
 

๑. ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง 
 

ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้ จํานวน  ๑ อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
๒.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามความในขอ ๖ แหง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(ก)  คุณสมบัติท่ัวไป 
 (๑)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ  
 (๒)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 (๓)  เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง 
(ข)  ลักษณะตองหาม 
 (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง 
 (๒)  เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถหรือเปนโรคตามท่ี 

ก.บ.ม. กําหนด 
 (๓)  เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน 
 (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เปนบุคคลลมละลาย     
 (๖)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
 (๗)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  

องคการมหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ 
 (๘)  เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้ หรือ

กฎหมายอ่ืน 
      (๙)  เปนผูท่ีเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานอ่ืนของรัฐ  

 



-๒- 
 

๒.๒  ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

๓. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครไดท่ีหนวยการเจาหนาท่ี  สํานักงานเลขานุการ  

อาคารวิทยบริการ  ชั้น  ๔  สํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  หรือดาวนโหลด 
“แบบฟอรมใบสมัคร” ไดท่ี  http://www.eto.ku.ac.th  ตั้งแตวันท่ี  ๒๐ มิถุนายน – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ 
ระหวางเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี                 
โทร.๐-๒๙๔๒-๘๘๒๐-๙ ตอ ๑๓๖ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัครสอบ 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด   ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวย

ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยัน
ตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว  ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓  รูป 

๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และใบคะแนนแสดงผลการ
เรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก  

๔.๔ เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร เชน หนังสือรับรองผานการอบรม  
หรือรายวิชาท่ีเรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอรท่ีแสดงใน transcript อยางนอย ๑ รายวิชา เปนตน 

๔.๕ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  
 

๕. คาธรรมเนียมสมัครสอบ 
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ  ๒๐๐  บาท  คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนให 

เม่ือประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกแลว 
 

๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบ 
เกี่ยวกับการคัดเลือก 
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานท่ีทําการคัดเลือกและระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก 
จะประกาศใหทราบ ในวันอังคารท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูไดท่ีบอรดประชาสัมพันธ อาคารวิทยบริการ   
ชั้น ๔ สํานักสงเสริมและฝกอบรม หรือดูไดจากเว็บไซต  http://www.eto.ku.ac.th   
 

๗. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
๑.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๑.๑  ทดสอบความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล  ๕๐   คะแนน  

ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความ 
หรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนม 
 
 

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


-๓- 
 
หรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการ
อยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว  

 
 ๑.๒  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย   ๕๐   คะแนน 
 
๒.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)       
 ๒.๑  ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง                   ๑๕๐   คะแนน 
 ๒.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ                                                             ๕๐   คะแนน  
 
๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
      ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติ
การศึกษา  และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 
เชน ความรูความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา  และบุคลิกภาพ
อยางอ่ืน  เปนตน 
 

๘. เกณฑการตัดสิน 
        ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ 

และไดคะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 

     ประกาศ ณ  วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                                (รศ.ชูเกียรติ  รักซอน) 
                     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๔- 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันท่ี  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 

ตําแหนงท่ี ๑  นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน ๑๗,๕๒๐ บาท สังกัดฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 
จํานวน   ๑  อัตรา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
 ๑.  ดานการปฏิบัติการ 
  (๑)  จัดหา จัดซ้ือ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซ้ือ สัญญาจาง ศึกษาคนควารายละเอียด
ตาง ๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา คาสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ 
คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห
และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  (๒)  จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพ่ือให
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก 
  (๓)  ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน จําหนายพัสดุเม่ือ
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไป เพ่ือใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทาง
ราชการไดมากท่ีสุด 
  (๔)  ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมา และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

๒. ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการ 

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 

๓. ดานการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิด 

ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
 (๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
 



-๕- 
 

 ๔.  ดานการบริการ 
  (๑)  ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานงานพัสดุ รวมท้ังตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานงานพัสดุ เพ่ือใหบุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษาตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ีหนวยงานกําหนด 

1. ตรวจสอบและดูแลการจัดซ้ือจัดจางแบบตางๆ ขอสํานักสงเสริมและฝกอบรม เพ่ือเปนไปตามระเบียบ 
ของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

2. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบวัสดุตางๆ ไดโดยสะดวก 

3. ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือใหมีสภาพรอมใชงาน 
4. จําหนายพัสดุเม่ือชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไปเพ่ือใหพัสดุ

เกิดประโยชนใหแกทางราชการมากท่ีสุด 
5. ประสานงานทํางานรวมท้ังภายในและภายนอกใหกับหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์

ตามท่ีกําหนด 
6. ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานพัสดุท่ีตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแก

บุคลากร หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ  
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ 
 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

๑.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวิธีการสอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
๑.๑  ทดสอบความรูความสามาถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล  ๕๐   คะแนน  
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับ
ประเด็น 

ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให
หาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุป
เหตุผลโดยการอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว  

๑.๒  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย   ๕๐   คะแนน 
 

๒.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)       
 ๗.๒.๑  ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง                   ๑๕๐    คะแนน 
 ๗.๒.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษ                                                          ๕๐    คะแนน  
 



-๖- 
 
  ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
           ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไป  และภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ 
              ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติ
การศึกษา  และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน 
ความรูความสามารถ  ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  
รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
 
เกณฑการตัดสิน 
         ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ
และไดคะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
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