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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งต้ังบุคคลเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

...................................................... 
 ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้า
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 7(4) ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 70 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 
 
1. ตำแหน่งทีร่ับสมัคร 
 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัด
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา 
 
2. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเขา้รบัการคัดเลือก 
 2.1 ผู ้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั ่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6  
แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ดังน้ี 
  (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร 

(2)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
   (3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
  (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 
   (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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   (7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
   (9) เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในข้อ 3 
 
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน ่ งพน ักงานมหาว ิทยาล ั ย  ตำแหน ่ งน ั กว ิ ชาการศ ึ กษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา 
จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์  
การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ 
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาย่ืนประกอบการสมคัรคัดเลือก 

 4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนาม 
(ลายมือชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐาน
สำคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

 4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
 4.3 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  
 4.4 สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบกองเกินทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย) 
 4.5 สลิปการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ Internet Banking (รายละเอียดการชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านระบบ Internet Banking สามารถศึกษาได้จากเอกสาร “ขั้นตอนการชำระ
ค่าธรรมเนียมสมัครงาน” ท้ายประกาศฯ ฉบับน้ี) 
 4.6 (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี
การเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาหนังสือหย่า  สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น  
 4.7 (ถ้ามี) สำเนาเอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 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 พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ข้างต้นจะต้องไม่หมดอายุ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ในกรณีที่ผล
สอบไม่ระบุวันหมดอายุ ผลสอบจะมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้สามารถนำมา
แสดงเม่ือมีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ภายหลังได้ 
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 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ โดยจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครต่าง ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
ภายหลังหากพบความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม่ตรง เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือใช้เอกสารในการสมัครอันเป็นเท็จ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบมาตั้งแต่ต้นโดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบให้ และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายตามแต่กรณี 
 
5. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 
 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท ชำระผ่านระบบ Internet Banking และจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 
ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้จาก “ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมสมัครงาน”  
ท้ายประกาศฯ ฉบับน้ี 
 
6.  วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร 

6.1 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุไว้ตามข้อ 4.1 – 4.5  
ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่ fgraswc@ku.ac.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 16.00 น. โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ยื่นภายหลังจากวันและ
เวลาท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

6.2 ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานในข้อ 4.1 – 4.5 ที่ได้ส่งทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์มา
แสดงที่บัณฑิตวิทยาลัย ในวันสอบข้อเขียนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายสรวุฒิ ชนะศัตรู โทร  
0-2942-8445–50 ต่อ 206 หรือ 081-580-3901 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 
 
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับ
การคัดเลือกและกำหนดวันคดัเลือก 
 รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พร้อมวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบคัดเลือกนั้น จะประกาศให้
ทราบในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ www.grad.ku.ac.th  
 สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาย่ืนภายในวันสอบสัมภาษณ์ 
ได้แก่ 

1. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ 
ไม่เกิน 1 เดือน 
 2.  คำรับรองโดยให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน 
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู ้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที ่คณะ
กรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ หรือ 
หากรับราชการทหาร หรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอกหรือร้อยตำรวจเอก 
 3. สำเนาเอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
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8. วิธีการคัดเลือก 
 วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

     8.1 การสอบข้อเขยีนแยกเป็น 2 หมวด ดังนี้ 
    1. หมวดความรู้ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลาสอบ 3 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วย 2 วิชา ดังน้ี 
                   1) วิชาความสามารถในการคิดคำนวณและการให้เหตุผลและความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้อง  
(50 คะแนน) 

        2) วิชาภาษาอังกฤษ  (50 คะแนน) 
      2. หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)  
เวลาสอบ 3 ช่ัวโมง 
 - ทดสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่เก่ียวกับงานในตำแหน่ง 
 ผู ้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดความรู ้ความสามารถทั ่วไป และ 
ได้คะแนนหมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแต่ละหมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนน
รวมทั้ง 2 หมวดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
  8.2 การสอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
           ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 
หมายเหตุ ผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำสั่ง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สิ ้นสุด และหากภายหลังตรวจพบว่าผู ้สมัครขาด
คุณสมบัติ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ คณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตาม
กฎหมายตามแต่กรณี 
 
9. วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน  

9.1 การสอบข้อเขียน:   วัน เวลา และสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

9.2 การสอบสัมภาษณ์:  วัน เวลา และสถานที่สอบสมัภาษณ์จะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 
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10. เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 8 โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ เกณฑ์การคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
ส ิ ้ นส ุ ด  โดยบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัยจะประกาศผลผ ู ้ ได ้ ร ั บการค ัด เล ื อก เม ื ่ อคณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อนุมัติการบรรจุ 
 
 
            ประกาศ ณ วันที่    18     มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

      ลงนาม          ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ 
                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์) 
                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมัครคดัเลือกเพื่อจ้างและแต่งต้ังบคุคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท  
สังกัดสำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา 
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนกังานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
    (1) ศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้งานกิจการ

นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์
การศึกษา เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

(2) สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาความต้องการ
กำลังคน ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำหลักสตูร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือ
ตำราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น 

(3) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา 
ดำเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิง
และให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมการวิจยัการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริหารส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น  
ออกรายการวิทยุ โทรทศัน์ การเขียนบทความ การจัดทำวารสาร หรือเอกสารต่าง ๆ ให้คำปรึกษาแนะนำใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด  



 

 8  
 

 
3. ด้านการประสานงาน 
    (1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนดไว้ 
    (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบรกิาร 
    (1) ให้คำปรึกษา แนะนำปรึกษาเบ้ืองต้น เผยแพร ่ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง

ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 

 (2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับด้านวิชาการศึกษาเพ่ือให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมลูและความรู้ต่าง ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ  
 
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด 

(1) ตรวจสอบ จัดทำข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ดำเนินการกระบวนการรับเข้าศึกษา และประสานงาน
ต่าง ๆ  ในโครงการจัดการเรียนการสอนพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Study for 
Potential Professionals (GSPP)  

(2) วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลด้านงานทะเบียนนิสิต และอาจารย์ 
(3) ประสานงานด้านทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย   
(4) ให้คำปรึกษา ประสานงานและแก้ไขปัญหาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนิสิตไทยและนิสิต

ต่างชาติ  
(5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
  

 












