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ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงต้ังบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

...................................................... 
 ดวย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจางและแตงต้ังบุคคล
เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในขอ 7(4) ขอ 15 ขอ 16 และขอ 70 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ  
และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงต้ังบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี 
 

1. ตำแหนงท่ีรับสมัคร 

 ตำแหนงนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราคาจาง 24,000 บาท  

สังกัดสำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะตองหาม และคณุสมบัติเฉพาะตำแหนงของผูมีสิทธสิมัครเขารบัการคัดเลือก 

 2.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 6  
แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ดังน้ี 
  (ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

   (1) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณนับถึงวันเปดรับสมัคร 
(2)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุข 
   (3) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง 
  (ข) ลักษณะตองหาม 

   (1) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ 
หรือเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 
   (3) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน 
   (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
   (5) เปนบุคคลลมละลาย 
   (6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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   (7) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรมหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ 
   (8) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
ขอบังคับน้ีหรือกฎหมายอื่น 
   (9) เปนผูที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 2.2 ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง ในขอ 3 
 
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 

 3.1 ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดไมต่ำกวาน้ี ทางดานการศึกษา จิตวิทยา  
ศิลปศาสตร อักษรศาสตร รัฐศาสตร คณิตศาสตร การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร การบริหาร 
การจัดการ สังคมศาสตร สังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา วารสารศาสตร วิทยาศาสตร หรือ สาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ยวของ 
 3.2 มีความรูในการอาน เขียน ภาษาอังกฤษ ไดอยางดี 
 
4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนำมายื่นประกอบการสมคัรคัดเลือก 

 4.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนาม
ดวยลายมือของตนเอง (ลายมือช่ือของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจำตัวผูเขารับการ
คัดเลือกเปนหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งตอง

เหมือนกัน) 

 4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดำ ขนาด 1.5 น้ิว x 2 น้ิว ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร)  
 4.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงวาเปน
ผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามที่กำหนดไวในรายละเอียด โดยจะตองสำเร็จ
การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร  

 4.4 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน และใบกองเกินทหาร (สำหรับผูสมัครเพศชาย) 
 4.5 สลิปการชำระคาธรรมเนียมการสมัครผานระบบ Internet Banking (รายละเอียดการชำระ
คาธรรมเนียมการสมัครผานระบบ Internet Banking สามารถศึกษาไดจากเอกสาร “ขั้นตอนการชำระ

คาธรรมเนียมสมัครงาน” ทายประกาศฯ ฉบับน้ี) 

 4.6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหนาช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 
เชน  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาหนังสือหยา  สำหรบัหญงิที่ทำการสมรสแลว เปนตน (ถามี) 

 4.7 สำเนาเอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL Paper-based 
test (PBT), TOEFL Computer-based test (CBT), TOEFL Internet-based test (IBT), IELTS, KU-
TOEFL-ITP, KU-EPT, CU-TEP หรือ TOEIC พรอมลงลายมือช่ือรับรอง ทั้งน้ี ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ขางตนจะตองไมหมดอายุ นับต้ังแตวันที่ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร ในกรณีที่ผล
สอบไมระบุวันหมดอายุ ผลสอบจะมีอายุไมเกิน 2 ปนับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร (ถามี) ท้ังนี้สามารถ

นำมาแสดงเมื่อมีรายชื่อเขาสอบสัมภาษณภายหลังได 
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 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร
ใหถูกตอง ครบถวนตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กำหนดไวใน
ประกาศรับสมัครสอบ โดยจะตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครตาง ๆ พรอมรับรองสำเนาถูกตองดวย 
ภายหลังหากพบความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน หรือตรวจพบวา
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิไมตรง เปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็จ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสอบมาต้ังแตตนโดยจะไมคืนคาธรรมเนียมใน
การสมัครสอบให และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี 
 
5. คาธรรมเนียมการสมคัร 

 คาธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ชำระผานระบบ Internet Banking และจะไมจายคืนใหทุกกรณี 

ทั้งน้ีสามารถศึกษาวิธีการชำระคาธรรมเนียมการสมัครไดจาก “ขั้นตอนการชำระคาธรรมเนียมสมัครงาน”  

ทายประกาศฯ ฉบับน้ี 
 
6.  วัน เวลา และวิธีการรบัสมัคร 

6.1 ผูสมัครจะตองสงใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครท่ีระบุไวตามขอ 4.1 – 4.5  

ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสท่ี fgraswc@ku.ac.th เทานั้น ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปถึง วันพฤหัสบดีท่ี 4 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 15.30 น. โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไมพิจารณาใบสมัครท่ียื่นภาย

หลังจากวันและเวลาท่ีกำหนดไวในประกาศนี ้

6.2 ผูสมัครจะตองนำเอกสารหลักฐานในขอ 4.1 – 4.5 ท่ีไดสงทางจดหมายอิเล็คทรอนิคสมา

แสดงท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันสอบขอเขียนดวย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสรวุฒิ ชนะศัตรู โทร  

0-2942-8445–50 ตอ 206 หรือ 081-580-3901 ระหวางเวลา 09.00 - 15.30 น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ  
 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทำการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับ

การคัดเลือกและกำหนดวันคัดเลือก 

 รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก พรอมวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือกน้ัน จะประกาศให
ทราบในวันจันทรท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต www.grad.ku.ac.th  

 สำหรับผูสมคัรที่มสีิทธิเขาสอบสัมภาษณจะตองนำเอกสารดังตอไปน้ีมาย่ืนภายในวันสอบสัมภาษณ 
ไดแก 

1. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให 
ไมเกิน 1 เดือน 

 2.  คำรับรองโดยใหผูรับรองซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน 

จำนวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะ

กรรมการฯ กำหนด ท้ังนี้หนึ่งในจำนวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจำ หรือ 

หากรับราชการทหาร หรือตำรวจตองมียศไมต่ำกวารอยเอกหรือรอยตำรวจเอก 

 3. สำเนาเอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ถามี) 
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8. วิธีการคัดเลือก 

 วิธีการคัดเลือก ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 
     8.1 การสอบขอเขยีนแยกเปน 2 หมวด ดังนี ้

    1. หมวดความรูความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลาสอบ 3 ช่ัวโมง 

ประกอบดวย 2 วิชา ดังน้ี 
                   1) วิชาความสามารถในการคิดคำนวณและการใหเหตุผล (50 คะแนน) 

        2) วิชาภาษาอังกฤษ  (50 คะแนน) 
      2. หมวดความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงนักวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลา

สอบ 3 ช่ัวโมง 
 ผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณ จะตอง  

 1) ไดคะแนนหมวดความรูความสามารถท่ัวไป โดยจะตองไดคะแนนในวิชาความสามารถ

ในการคิดคำนวณและการใหเหตุผล และวิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ำกวารอยละหาสิบในแตละวิชา  

 2) ไดคะแนนหมวดความรูความสามารถเฉพาะตำแหนงไมต่ำกวารอยละหาสิบ  

 3) ไดคะแนนรวมท้ัง 2 หมวด คือ หมวดความรูความสามารถท่ัวไป และหมวดความรู

ความสามารถเฉพาะตำแหนงนักวิชาการศึกษา ไมต่ำกวารอยละหกสิบ 

  8.2 การสอบสัมภาษณ  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

           ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทำงานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 

อน่ึง ผูที่มีเอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL Paper-based 
test (PBT), TOEFL Computer-based test (CBT), TOEFL Internet-based test (IBT), IELTS,  
KU-TOEFL-ITP, KU-EPT, CU-TEP หรือ TOEIC จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  
 
หมายเหตุ ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามคำสั่ง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถือเปนที่สิ้นสุด และหากภายหลังตรวจพบวาผูสมัครขาด
คุณสมบัติ หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ คณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตาม
กฎหมายตามแตกรณี 
 
9. วัน เวลา สถานท่ีสอบขอเขียน  

9.1 การสอบขอเขียน:   วัน เวลา และสถานทีส่อบจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายช่ือ 

ผูมสีิทธิสอบคัดเลือก 
9.2 การสอบสัมภาษณ:  วัน เวลา และสถานทีส่อบสัมภาษณจะประกาศใหทราบพรอมกับรายช่ือ 

ผูมสีิทธิเขาสอบสัมภาษณ 
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10. เกณฑการตัดสิน 

        ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนสอบขอเขียน (8.1) และการสอบสัมภาษณ (8.2) รวมทั้งสิ้น
ไมต่ำกวารอยละหกสิบ โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ก.บ.ม.) อนุมัติการบรรจุ ถือเปนที่สิ้นสุด 
 
 
            ประกาศ ณ วันที ่   7     ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
                                                       ลงนาม                  ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน 
                                                                 (รองศาสตราจารย ดร.ศรจีิตรา  เจรญิลาภนพรัตน) 
                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงต้ังบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลยั 

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

ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ 

  เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโท อัตราคาจาง 24,000 บาท  
สังกัดสำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ 
มอบหมาย โดยมลีักษณะงานทีป่ฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 

1. ดานการปฏิบัติการ 

    (1) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกบัหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัดการความรูงานกจิการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพพิิธภัณฑ
การศึกษา เปนตน เพือ่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกจิกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน 

(2) สำรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมลูและสถิติทางการศึกษาและกจิการนักศึกษาความตองการ
กำลังคน ศึกษา วิเคราะห และจัดทำหลกัสูตร ทดลองใชหลกัสูตร ปรับปรงุหลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือ
ตำราเรียน ความรูพื้นฐาน ตลอดจนความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหมปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 

(3) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดตอขอความชวยเหลอืจากตางประเทศทางการศึกษา 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา รวมทั้งปรบัปรุงใหทันสมัย เพื่อเปนหลกัฐานอางอิง
และใหการสงเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กจิกรรมและสรปุผลดานการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
สงเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพรผลงานทางดานการศึกษา เพื่อพัฒนางานดานวิชาการศึกษา 

(5) การใหบรกิารวิชาการดานตาง ๆ เชน การจัดบริหารสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกจิการนักศึกษา เผยแพรการศึกษา เชน  
ออกรายการวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ การจัดทำวารสาร หรือเอกสารตาง ๆ ใหคำปรึกษาแนะนำใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสทิธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 

2. ดานการวางแผน 

วางแผนการทำงานทีร่ับผิดชอบ รวมวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสมัฤทธ์ิที่กำหนด  
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3. ดานการประสานงาน 

    (1) ประสานการทำงานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิด 
ความรวมมือและผลสมัฤทธ์ิตามที่กำหนดไว 

    (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจรงิ แกบุคคลหรือหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ดานการบริการ 

    (1) ใหคำปรึกษา แนะนำปรกึษาเบือ้งตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมลู ความรูตาง ๆ  
ที่เปนประโยชน 

 (2) จัดเก็บขอมูลเบือ้งตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานวิชาการศึกษาเพื่อให
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ  
ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ีหนวยงานกำหนด 

(1) งานวิเคราะหตรวจสอบ สนับสนุน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ดานตาง ๆ อาท ิ

- Memorandum of Agreements to Establish Double/Joint Degrees  
(Master’s and Ph.D.) กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  

- Learning Agreements กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
(2) งานวิเคราะหตรวจสอบ สนับสนุนเกี่ยวกับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเพื่อสำเรจ็การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  
(3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 

 
  

 












