
    
ประกาศส านักงานประกันคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดี  

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 

 
  

 ด้วยส ำนักงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จะด ำเนินกำร
คัดเลือกเพ่ือจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ลงวันที่ ๑๘ 
ตุลำคม ๒๕๕๓ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร  

 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สังกัดงำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ 1 อัตรำ อัตรำเลขที่ ร 0920
ปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ 
  

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๒.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่ ว ไป ตำมข้อ 12 แห่ งประกำศสภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี ้

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ทีส่ ำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น ๙ อำคำร
สำรนิเทศ ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑2.00 – 13.00 น.) 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑ ใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อควำมและลงนำมด้วย
ลำยมือของตนเอง (ลำยเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำร
คัดเลือกเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น กำรเซ็นชื่อเกี่ยวกับกำรคัดเลือกทุกครั้งต้อง
เหมือนกัน) 

๔.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑½ x ๒ นิ้ว ถ่ำยไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 

๔.๓ ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลกำร
เรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของ



แต่ละต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับ
สมัครคัดเลือก 

๔.๔ ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุล (ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยน) เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส ส ำเนำหนังสือหย่ำ ส ำหรับหญิงที่สมรสแล้ว เป็นต้น  

๔.๕ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
๔.๖ เอกสำรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น หนังสือรับรองผ่ำนกำร

อบรม หรือ รำยวิชำที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript เป็นต้น 
๔.๗ กรณีเป็นเพศชำย ต้องมีส ำเนำใบส ำคัญทำงทหำร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ เอกสำรแสดงควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรประกันคุณภำพ  (ถ้ำมี) 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ให้ผู้สมัครเสียค่ำธรรมเนียมกำรสมัครต ำแหน่งละ 1๐๐ บำท ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้
เมื่อประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกแล้ว 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก 

 6.1 รำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบในวันจันทร์ที ่3 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
 6.2 สอบข้อเขียน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดย
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ http://calendar.ku.ac.th 

๗. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดของแต่ละต ำแหน่งแนบท้ำยประกำศนี้ 

      
ประกำศ  ณ วันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

 
 
 

     (นำงสำววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ) 

   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60 
------------------------------------------- 

ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์สังกัดงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน ๑ อัตรา   
 เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ อัตรำเงินเดือน ๑2,000 บำท (จ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพ
ช่ัวครำวเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท ซึ่งจะยุติกำรจ่ำยเมื่อได้รับอัตรำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท)  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำน้ีทำงคอมพิวเตอร์ ดังเอกสำรแนบท้ำยบัญชีรำยชื่อที่เป็นคุณสมบัติเฉพำะ

ต ำแหน่งในสำยงำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
 1. สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสรำ้งระบบฐำนข้อมลูด้วยภำษำ SQL, PHP, ASP, JAVA หรอืภำษำอื่นๆ ที่
จ ำเป็นในกำรพัฒนำด้ำนเว็บเพจและระบบฐำนข้อมลู ปฏิบตัิงำนเกีย่วกับระบบ Network และกำรจัดกำร Server ภำยใน
หน่วยงำน ดูแลรับผิดชอบฐำนข้อมูล/โฮมเพจของส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
 2. สำมำรถใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเต อร์ ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบคุณสมบัติด้ำนเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค ำสั่งระบบปฏิบัติกำร 
ชุดค ำสั่งส ำเร็จรูป ประมวลผลและปรบัปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค ำสั่งให้พร้อมใช้งำนเสมอ รวมถึงดูแลอุปกรณ์ ระบบกำร
ประชุมทำงไกล (Video Conference) 
 3. สำมำรถจดัท ำโฮมเพจและฐำนข้อมูลต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้ำนกำรประกันคณุภำพ 
 4. สำมำรถวิเครำะหส์ังเครำะหร์ะบบงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศต่ำงๆ ไดเ้ป็นอย่ำงดี 

5. สำมำรถบรหิำรจดักำรระบบสำรสนเทศ MIS ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6. ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ เกิดกำรพัฒนำ และเกิดผลสัมฤทธิ์

ตำมเป้ำหมำย ท่ีตั้งไว้ 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

วิธีการคัดเลือก 
๑.  ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

๑.๑ ความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปเหตุผล โดยให้วิเครำะห์จับประเด็นจำกข้อมูลหรือข้อควำมทำง

กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผลแล้วให้สรุปควำม อุปมำอุปไมย โดยอำศัยควำมรู้ทั่วไป และกำรคิดหำ
เหตุผลด้วยตัวเลข                                                    ๕๐   คะแนน 

๑.๒  ทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจภำษำและใช้ภำษำ ๑๐๐ คะแนน 

๒.  ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในต าแหน่ง  
 ทั้งวิธีสอบข้อเขียน และสอบภำคปฏิบัติ               ๑๕๐ คะแนน 

๓.  ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                                ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำท่ีจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ และประวัติกำร
ท ำงำนของผู้เข้ำสอบ และสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 
ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ 
เชำวน์ปัญญำ และบุคลิกภำพอย่ำงอ่ืน เป็นต้น 
 ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนกำรสอบภำคควำมรู้ และควำมสำมำรถทั่วไป และภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน แล้วให้ผู้สอบได้คะแนนตำมเกณฑ์กำรตัดสินเข้ำสอบตำมควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
(สัมภำษณ์) ต่อไป 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกตอ้งเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
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