
   
 

 
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 
*********************************** 

 

 ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดศูนยบ์ัณฑติศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ดังนี้ 
 

๑.  ต าแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา 
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 

๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ   
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๒ และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๑๓ แห่ง  

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

ห้อง EC ๑๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๖๒-๐๒๓๒ - ๓ ๐๘๑-๖๒๖-๒๐๗๙ 
 

    ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามาย่ืนในการสมัครสอบ 
๔.๑  ใบสมัครซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง 
๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รปู  

ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
๔.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและส าเนาใบรายงานผลการศึกษาแสดง

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียด      
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๕  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี

การเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว 
 



๒ 

 

๔.๖  ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการ
ตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ. ๒๔๗๙ (เฉพาะผู้สมัครที่เป็นเพศชาย) 

๔.๗  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 

 ๔.๘  ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน ๓ ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานประจ า ไม่ต่ ากว่าระดับ ๔ หรือระดับช านาญการ หรือหากรับราชการต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 
 

 ๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่

จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแล้ว 
 

 ๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน  เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก และระเบยีบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก 

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก หากเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC ๑๑๐๑ ชั้น ๑ 
อ า ค า ร พิ ท ย า ล ง ก ร ณ  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ ที่ 
http://calendar.ku.ac.th/ และ www.grad.eco.ku.ac.th 

 

 ๗.  วิธีการคัดเลือกและเกณฑก์ารตัดสิน 
ปรากฎอยู่ในรายละเอียดแนบทา้ยประกาศนี้  

 
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นชุนาถ  มั่งคั่ง) 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์

http://calendar.ku.ac.th/%20และ


๓ 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลงวันที่   ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

********************** 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
 เพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บ ริห าร งานทั่ ว ไป  อั ตราค่ า จ้ า ง เดื อนละ  ๑๐ ,๙๗๐ บาท สั ง กั ดศูนย์ บัณฑิตศึ กษา คณะ เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ และหากมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยมีเอกสารรับรอง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 
   (๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ 
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
   (๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน
บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
สัญญาต่างๆ เป็นต้น 
    (๓) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินการประชุมและการ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
   (๔) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและเกิดความร่วมมือ 
   (๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. ด้านการวางแผน 
   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 



๔ 

 

 ๓. ด้านการประสานงาน 
   (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
   (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ดา้นการบริการ 
   (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
   (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ   ที่
เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์มาตราการต่างๆ      

วิธีการคัดเลือก 
 คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 การสอบข้อเขียน (๒๐๐ คะแนน)   

๑.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน) เวลา ๑ ชั่วโมง 
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน 

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐศาสตร์หรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยการ
อย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 

๒.  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) เวลา ๒ ชั่วโมง 
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

 

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ 
 การสอบสัมภาษณ์  (๑๐๐ คะแนน) 
  ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบข้อเขียนมาแล้ว โดยการสอบสัมภาษณ์จะ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น  

ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ 
 

เกณฑ์ในการตดัสิน 
การตัดสินพิจารณาจากคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน

การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ การตัดสินหรือมติของคณะกรรมการคัดเลือก
ถือเป็นที่สุด  

**************************** 




