
 
 

ประกาศส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

…………………………………… 

 ด้วยส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  จะด ำเนินกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมควำมในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๗๐ แห่งประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบ
กับประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำร ลงวันที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๗ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอ
ประกำศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดแนบทำ้ยประกำศนี้  จ ำนวน  ๒ ต ำแหน่ง  ๓ อัตรำ 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัตทิั่วไปและไมม่ีลักษณะต้องห้ำม ตำมควำมในข้อ ๖ แห่งประกำศ

สภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำดว้ยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวทิยำลัย 
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ลงวันที่ ๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทัว่ไป 
 (๑)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสบิแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบรบิูรณ์  
 (๒)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
 (๓)  เป็นผู้มสีุขภำพแข็งแรง 
(ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
 (๑)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๒)  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. 

ก ำหนด 
 (๓)  เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไวก้่อน 
 (๔)  เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๕)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๖)  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เปน็โทษส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือ

ควำมผิดลหุโทษ 
 (๗)  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  องค์กำร

มหำชน หน่วยงำนเอกชน หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
 
 
 



      -๒- 
 

 (๘)  เคยถูกเลิกจ้ำง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอื่น 
    (๙)  เป็นผูท้ี่เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหนว่ยงำนอ่ืนของรัฐ  
 

๒.๒  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ ตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 

๓. วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ทีห่น่วยกำรเจ้ำหน้ำที่  ส ำนักงำนเลขำนุกำร อำคำร 

วิทยบริกำร ชั้น ๔ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  บำงเขน  หรือดำวน์โหลด “แบบฟอร์มใบ
สมัคร” ได้ที่  http://www.eto.ku.ac.th  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๙๔๒-๘๘๒๐-๙ 
ต่อ ๑๓๖ 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนในการเข้ารับการคัดเลือก 
 ๔.๑ ใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่คณะกรรมกำรก ำหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อควำมและลงนำมด้วยลำยมือ          

ของตนเอง (ลำยเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจ ำตัวสอบเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรยืนยนัตัวบุคคล ฉะนัน้
กำรเซ็นชื่อเก่ียวกับกำรสอบทุกคร้ังต้องเหมือนกัน) 

๔.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑½ X ๒ นิ้ว  ถ่ำยไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี                  
(นับถึงวนัปิดรบัสมัคร)  จ ำนวน ๓  รูป 

๔.๓ ส ำเนำปริญญำบตัร หรือหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวทิยำลัยอนุมัติ  และใบคะแนนแสดงผลกำรเรียนที่
แสดงว่ำเปน็ผู้มีวฒุิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด โดยจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผูม้ีอ ำนำจอนุมัติภำยในวนัปิดรบัสมัครคัดเลือก  

๔.๔ เอกสำรใบรับรองกำรผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนทักษะกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (IC3) 
๔.๕ ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุล  
๔.๖ ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
๔.๗ ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.อ. ว่ำด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นข้ำรำชกำร

พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๔.๘ ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดำ มำรดำ เดียวกัน จ ำนวน ๓ ท่ำน ซึ่งเป็นผู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่ำงดี กรอกค ำรับรอง

ลงในแบบฟอร์มเอกสำรลับที่คณะกรรมกำรก ำหนด ทั้งนี้หนึ่งในจ ำนวนผู้รับรองดังกล่ำว ต้องเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ประจ ำ หรือหำกรับรำชกำรทหำรหรือต ำรวจต้องมียศไม่ต่ ำกว่ำร้อยเอก พร้อมส ำเนำบัตรของผู้รับรอง 

 

ทั้งนี้ เอกสำรล ำดับที่ ๔.๔ , ๔.๗ และ ๔.๘ สำมำรถน ำมำเพิ่มเติมได้ในวันสอบสัมภำษณ์ 
 

๕. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
ให้ผู้สมัครเสียค่ำธรรมเนียมกำรสมัครต ำแหน่งละ ๒๐๐ บำท ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อ 

ประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำสอบคัดเลือกแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

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


                                                      -๓- 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ 
การคัดเลือก 
 รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก  วัน  เวลำ  สถำนที่ท ำกำรคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับกำรคัดเลือก จะ
ประกำศให้ทรำบ ในวันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดูได้ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ อำคำรวิทยบริกำร ชั้น ๔ 
ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม หรือดูได้จำกเว็บไซต์  http://www.eto.ku.ac.th   
 

๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 
วิธีกำรคัดเลือก ประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสมัภำษณ์ 
๗.๑ การสอบข้อเขียนแบ่งเป็น ๒ ภาค 
      ๑. หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 (๑) วิชาควาสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  (๗๐ คะแนน) 

- ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงบวก กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแก้ไขปัญหำ  
และควำมสำมำรถในกำรปรับตวัให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวทั้งผู้คนและสิง่แวดล้อม หรือให้ศึกษำวิเครำะห์และ
สรุปเหตุผล ซึ่งเหมำะสมแก่กำรทดสอบควำมรูค้วำมสำมำรถดังกล่ำว          
  (๒) วิชาภาษาอังกฤษ  (๓๐ คะแนน) 
  - ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ   

 

      ๒. หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)       
 - ทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนในต ำแหนง่                     
 

      ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดวชิำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะต ำแหน่ง แตล่ะหมวดไมต่่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้ง ๒ หมวดไมต่่ ำกว่ำรอ้ยละหกสิบ 
 

      ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 

๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว  ประวัติกำรศึกษำ   

และประวัติกำรท ำงำนของผู้เข้ำสอบ และสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ  
ประสบกำรณ์  ท่วงทีวำจำ  อุปนิสัย  อำรมณ์  ทัศนคติ  กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์  เชำวน์ปัญญำ  และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น  เป็นต้น 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนข้อเขียน (๗.๑) และกำรสอบสัมภำษณ์ (๗.๒) รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

หกสิบ โดยเรียงตำมคะแนนสูงสดุลงมำตำมล ำดับ เม่ือคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
(ก.บ.ม.) อนุมัติกำรบรรจุถือเป็นที่สิ้นสดุ  
 

             จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน 
 

     ประกำศ ณ  วันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    
                            (รศ.สุวิสำ  พัฒนเกียรติ) 
                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมและฝึกอบรม 

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


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่งที่ ๑  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบตัิการ 
 เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั ขั้น ๒๑,๐๐๐ บำท สังกัดฝำ่ยพัฒนำสื่อกำรส่งเสริม จ ำนวน  ๑ อัตรำ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและ
สื อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีและนิเทศศาสตร์  สาขาสื อดิจิทัล  
 

ความรู้และทักษะเฉพาะทีต่้องการ 
๑. การวางแผนการผลิตสื อดิจิทัล 
๒. การใช้งานและบ่ารุงรักษาโสตทศันูปกรณ์ 
๓. การใช้คอมพิวเตอร์ การออกแบบด้านรูปภาพ ตดัอักษรและภาพเคลื อนไหว Motiongraphic และแอนิเมชั น    

 (Animation) 
 

ลักษณะงานโดยทั่วไปและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะเฉพาะ
ในการปฏิบัติงานด้านที เกี ยวข้องการผลิตสื อวีดิทัศน์ สื อออนไลน์ และโสตทัศนูปกรณ์ ภายใต้การก่ากับ แนะน่า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื นๆ ที ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทั วไป ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัตกิาร 
     1. ผลิต หรือร่วมผลิตสื อวีดิทัศน์ตามแผนงบประมาณประจ่าปี ซึ งต้องรับผิดชอบการวางแผนการผลิต (เขียน
แผนงานโครงการ ก่าหนดเรื อง วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประสานนักวิชาการด้านเนื้อหาและอื นๆ) วิเคราะห์เนื้อหา 
เขียนบท ควบคุมด่าเนินการผลิต (ถ่ายท่า ตัดต่อ บันทึกเสียง) และประเมินคุณภาพสื อที ผลิต 
     ๒. ให้บริการวิชาการและการดูแลรักษา ด้านสื อวีดิทัศน์  โสตทัศนูปกรณ์ ในการประชุม สัมมนาและ
กิจกรรมต่างๆ ของส่านักส่งเสริมและฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     ๓. ผลิตบทเรียนออนไลน์ เพื อเข้าระบบบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิดโดยตั้งแต่การวางแผน การผลิต
จนถึงการน่าขึ้นระบบออนไลน์ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
     ๔. หน้าที  ที ได้รับมอบหมายจากส่านักส่งเสริมและฝึกอบรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท่างานที รับผิดชอบ ร่วมด่าเนินการวางแผนการท่างานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพื อให้ด่าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
     1. ประสานการท่างานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที ก่าหนด 
     2. ชี้แจงและให้รายละเอียดที เกี ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือ หน่วยงานที เกี ยวข้อง เพื อสร้าง
ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการด่าเนินงานตามที ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
     ให้บริการวิชาการด้านสื อ ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนเกี ยวกับการผลิตและการใช้สื อ (ช่วยสอนฝึก
ปฏิบัติด้านการผลิตสื อ) ให้ค่าปรึกษา แนะน่าเกี ยวกับการผลิตและการใช้สื อต่างๆ 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 

ต าแหน่งที่ ๒  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั ขั้น ๒๑,๐๐๐ บำท สังกัดฝำ่ยบริหำรและธุรกำรทั่วไป 
 จ ำนวน  ๑  อัตรำ   
 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้  ทำงกำรบริหำร สำขำกำรบริหำรธุรกิจ สำขำ

กำรจัดกำร สำขำบริหำรงำนบุคคล  สำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  หรือสำขำวิชำอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับต่าแหน่งและ
ภารกิจของส่านักฯ  
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัตติามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ฏิบัตงิำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัตงิำน
เก่ียวกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือบริหำรงำนทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย โดยมลีักษณะงำนที่ปฏิบตัใินด้ำนตำ่ง ๆ ดงันี้ 
. 

 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (๑)  ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในส ำนักงำน เช่น งำนธุรกำร งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี  งำนพสัดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร 
งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติ  งำนระเบียบแบบแผน งำนสัญญำ เป็นต้น เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ ในหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 
  (๒)  ศึกษำ รวมรวบข้อมูล สถิต ิสรุปรำยงำน เพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนสัญญำ
ต่ำงๆ เปน็ต้น  
  (๓)  ปฏิบัตงิำนเลขำนุกำร เช่น ร่ำงโต้ตอบหนงัสือ แปลเอกสำร เตรียมเร่ืองและเตรียมกำรส ำหรับกำร
ประชุม บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม ท ำรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมและกำร
ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ  
  (๔)  ท ำเร่ืองติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลตำ่งๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
และเกิดควำมร่วมมือ 
  (๕)  ให้บริกำรวิชำกำรดำ้นตำ่ง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหนำ้ที่ระดบัรองลงมำ
และแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏบิัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องตำ่ง ๆ เก่ียวกับงำนในหนำ้ที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหนำ้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

๒. ด้านการวางแผน 
(๑) วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผดิชอบ  
(๒) ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหนว่ยงำนหรือโครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อให้ 

เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ำมที่ก ำหนดไว้ 
 (๒)  ชี้แจงและให้รำยละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 

 ๔.  ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้งตอบ
ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกับงำนในหนำ้ที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล ควำมรูต้่ำง ๆ ที่เปน็ประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เพื่อให้
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำตลอดจนผู้รบับริกำร ได้รบัทรำบข้อมูลและควำมรู้ ต่ำง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน 
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ  
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัตติามที่หนว่ยงานก าหนด 
      ๑.  ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรวำงแผน และวิเครำะห์อัตรำก ำลังของหน่วยงำน เพื่อจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของ
ส่วนงำนตำมภำรกิจ โดยใช้ทรัพยำกรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด  
      ๒.  จัดท ำฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพนักงำน 
ประวัติกำรท ำงำน ข้อมูลคุณวฒุิ ข้อมูลประเมินกำรปฏบิัติงำน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลกำรมำปฏิบัติงำน ข้อมูลกำรลำ  
รวมทั้งกำรใช้งำนระบบ KU Smart P  ระบบกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติงำน (PMS) ระบบกำรประเมินสมรรถนะ 
      ๓.  ประเมินสมรรถนะบุคลำกร เพื่อจัดท ำแผนพฒันำบุคลำกรรำยบุคคล (IDP)  

     ๔.  ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรทั่วไปในส ำนักงำนเลขำนุกำร งำนเลขำ งำนสำรบรรณ งำนงบประมำณ  งำน
แผน และปฏิบัตงิำนอื่นๆ ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย   
  

ความรู้และทักษะเฉพาะทีต่้องการ 
๑. มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
๒. มีควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  
๓. มีควำมรู้ในเร่ืองของกำรออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล 
๔. มีควำมรู้เรื่องกำรจัดท ำแผนพฒันำบุคลำกร (IDP)  
๕. มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตอบร่ำงหนังสือรำชกำร 
๖. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excell และโปรแกรม SPSS อยู่ในระดับด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ต าแหน่งที่ ๓  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั ขั้น ๒๑,๐๐๐ บำท สังกัดฝำ่ยฝึกอบรม จ ำนวน  ๑  อัตรำ   
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื นที เทียบได้ไม่ต ่ากว่านี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  

วิทยาศาสตร์  รัฐศาสตร์  หรือสาขาอื นที เกี ยวข้องกับต่าแหน่งและภารกิจของส่านักฯ  
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัตติามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ฏิบัตงิำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัตงิำน
เก่ียวกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนหรือบริหำรงำนทั่วไป ภำยใต้กำรก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย โดยมลีักษณะงำนที่ปฏิบตัใินด้ำนตำ่ง ๆ ดงันี้ 
. 

 ๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
  (๑)  ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในส ำนักงำน เช่น งำนธุรกำร งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี  งำนพสัดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดพิมพ์และแจกจ่ำยเอกสำร 
งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติ  งำนระเบียบแบบแผน งำนสัญญำ เป็นต้น เพื่อสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ ในหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 
  (๒)  ศึกษำ รวมรวบข้อมูล สถิต ิสรุปรำยงำน เพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น งำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนสัญญำ
ต่ำงๆ เปน็ต้น  
  (๓)  ปฏิบัตงิำนเลขำนุกำร เช่น ร่ำงโต้ตอบหนงัสือ แปลเอกสำร เตรียมเร่ืองและเตรียมกำรส ำหรับกำร
ประชุม บันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม ท ำรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมและกำร
ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เก่ียวข้องส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ  
  (๔)  ท ำเร่ืองติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลตำ่งๆ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
และเกิดควำมร่วมมือ 
  (๕)  ให้บริกำรวิชำกำรดำ้นตำ่ง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหนำ้ที่ระดบัรองลงมำ
และแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏบิัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องตำ่ง ๆ เก่ียวกับงำนในหนำ้ที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหนำ้ที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

๒. ด้านการวางแผน 
(๑) วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผดิชอบ  
(๒) ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหนว่ยงำนหรือโครงกำรเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.  ด้านการประสานงาน 
(๑)  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกเพื่อให้ 

เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ำมที่ก ำหนดไว้ 
 (๒)  ชี้แจงและให้รำยละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
. 

 ๔.  ด้านการบริการ 
  (๑)  ให้ค่าปรึกษาแนะนา่เบื้องตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั วไป รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื องต่าง ๆ เกี ยวกับงานในหนา้ที  เพื อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรูต้่าง ๆ ที เปน็ประโยชน์ 
  (๒)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี ยวกับด้านการบริหารงานทั วไป เพื อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษาตลอดจนผู้รบับริการ ได้รบัทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก่าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัตติามที่หนว่ยงานก าหนด 

1. ปฏิบัติงานช่วย/ร่วมด่าเนนิการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี ยวกับงานดา้นพฒันา 
ทรัพยากรบุคคล  

2. ปฏิบัติงานช่วย/ร่วมด่าเนินการสืบค้น ศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มบุคลากรเป้าหมายที จะต้อง
ได้รับการพัฒนา  

3. ปฏิบัติงานช่วย/ร่วมด่าเนินการสร้าง ออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที 
ทันสมัย เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ปฏิบัติงานด้านการตลาดประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของส่านักฯ ให้แก่หน่วยงานหรือผู้ที สนใจ 
5. วางแผนการท่างานที รับผิดชอบ รวมด่าเนินการวางแผนการท่างานของหนวยงานหรือโครงการเพื อใหการ

ด่าเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที ก่าหนด 
6. ประสานการท่างานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื อใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธิ์ตามที ก่าหนด 
7. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที เกี ยวของ เพื อสรางความเขาใจ

หรือความรวมมือในการด่าเนินงานตามที ไดรับมอบหมาย 
8. ใหบริการขอมูลทางวิชาการ แกนักศึกษา ผูเขาอบรม ประชาชน และหนวยงานภายนอก เพื อใหมีความรู

ความเขาใจ สามารถน่าความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
9. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า เช่น ต้อนรับลูกค้า ดูแลเรื องการลงทะเบียนฝึกอบรม หรือผู้ที มาติดต่อ

ด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 
10. ปฏิบัติงานด้านธุรการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานของฝ่าย เช่น จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม 

แบบประเมินผล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 
11. ท่าหน้าที เป็นพิธีกร กล่าวต้อนรับ และแนะน่าวิทยากร 
12. ปฏิบัติงานช่วย/ร่วมด่าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นผู้ช่วยวิทยากร  
13. ปฏิบัติงานช่วย/ร่วมด่าเนินการประเมินผล และรายงานผลการด่าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
14. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหนวยงาน หนวยงานที เกี ยวของ ประเมินผล การจัดกิจกรรม 

เพื อใหผูรับบริการมีความรูความเขาใจ 
15. ปฏิบัติงานอื นๆ ที เกี ยวข้องหรือตามที ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

 
 
 



ความรู้และทักษะเฉพาะทีต่้องการ 

๑.  มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำรฝึกอบรม กำรเขียนโครงกำร หลักสูตร และกำรจัด
ฝึกอบรม และ/หรืองำนสัมมนำ 

๒.  มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารโครงการ 
๓.  มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด 
๔.  มีความรู้ความสามารถในการจัดท่าการพัฒนาหลักสูตร 
๕.  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 


