
 
 
 

 
 

ประกาศ  
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยกุต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป และนกัวิจัย 

     
 

ดวยศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา และ
ตํ า แหน งนั ก วิ จั ย  จํ า น วน  1  อั ต ร า  สั ง กั ด ศู น ย วิ จั ย เ ศ รษฐศ าสตร ป ร ะ ยุ ก ต  คณะ เ ศ รษฐศ าสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ.2535 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

2.  หนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครไดท่ีศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ช้ัน 1 อาคารอมร

ภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต วันที่ 15 ตุลาคม 2550 ถึง- 
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร 
4.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง 
4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  

1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป 
4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
4.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออก

ใหไมเกิน 1 เดือน  



4.6 เพศชาย ตองมีสําเนาใบสด.43 
 
4.7 ใหผูรับรองซึ่งเปนขาราชการประจําไมต่ํากวาระดับ 4 หรือหากรับราชการทหาร ตํารวจ 

ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก และรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองใบแบบฟอรมท่ี
กําหนด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง 

5.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ เขารับการสอบคัดเลือก  ในวันศุกร ท่ี  2   พฤศจิกายน  2550 ณ  

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ช้ัน 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ 
สอบถามรายละเอียดไดท่ี คุณเอกลักษณ  จิตมุง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือ ทางเวปไซด 
www.caer.eco.ac.th 

6.  วัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือก 
ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

 สอบคัดเลือกใน วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้ 
 สอบขอเขียน  เวลา  9.00 - 12.00น.  ณ หองประชุม EC 134 ช้ัน 1 อาคารอมรภูมิรัตน 
 สอบปฏิบัติ    เวลา  13.00 – 16.00น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 

ตําแหนงนักวิจัย 

  สอบคัดเลือกใน วันพุธท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้ 
  สอบขอเขียน  เวลา  9.00 - 12.00น.  ณ หองประชุม EC 134 ช้ัน 1 อาคารอมรภูมิรัตน 
  สอบปฏิบัติ     เวลา  13.00 – 16.00น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภาคเศรษฐศาสตรวิชา

เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร 

      7.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธท่ี 19  พฤศจิกายน  2550  ณ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 

ช้ัน 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี  
คุณเอกลักษณ  จิตมุง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือ ทางเวปไซด ww.caer.eco.ac.th 

 

8.  วัน เวลา สถานที่การสอบสัมภาษณ 

      วัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ จะแจงใหทราบภายในวันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน ณ. 
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ช้ัน1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
สอบถามรายละเอียดไดท่ี คุณเอกลักษณ  จิตมุง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือ ทางเวปไซด 
ww.caer.eco.ac.th 



 

 

9. ประกาศผลการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
ช้ัน 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี คุณเอกลักษณ 
จิตมุง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือ ทางเวปไซด ww.caer.eco.ac.th 

 
  

  ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
 
 

   (รองศาสตราจารย ดร. สุมาลี  สันติพลวุฒิ) 
              ผูอํานวยการศูนยวจิัยเศรษฐศาสตรประยุกต 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 
เปนลูจางชั่วคราว ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป และนักวจิัย 

สังกัดศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
ตําแหนงที่ 1 ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

เพื่อจางบุคคลบรรจุเขาเปนลูกจางชั่วคราวศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานทั่วไป อัตราคาจางวุฒิปริญญาตรีเดือนละ 7,630 บาท สังกัดศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา 

พาณิชยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร จิตวิทยา ศิลปศาสตร อักษรศาสตร รัฐศาสตร 
วารสารศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.ม.กําหนดวาใชเปน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

หนาที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติ 

หนาท่ีอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เปนเจาหนาท่ีข้ันตน ทําหนาท่ีควบคุมการจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งาน
จัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม
ขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและ
เตรียมการ สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดตอกับ
หนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือ ผลการ
ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา 
และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูในวิชาการเลขานุการและการบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการ ปฏิบัติงานใน
หนาท่ี  

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมาย วาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติ งานในหนาท่ี  

3. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  



4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
5. มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
6. มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาท่ี ความ 

รับผิดชอบของตําแหนง 
7.   หากมีความรูความสามารถในดานบัญชีจะพิจารณาเปนพิเศษ 

ตําแหนงที่ 2 ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย หรือนักวิจัย 
เพื่อจางบุคคลบรรจุเขาเปนลูกจางชั่วคราวศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกตตําแหนงนักวิจัย อัตราคาจาง

เดือนละ 9,320 บาท สังกัดศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 
อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
ไดรับปริญญาโท หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางบริหาร การศึกษา สถิติ สังคมวิทยา สังคม

สงเคราะห จิตวิทยา อักษรศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร คณิตศาสตร 
เศรษฐศาสตร กฎหมาย พาณิชยศาสตร วารสารศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร พัฒนาการเศรษฐกิจ 
บริหารธุรกิจ สถิติประยุกต คอมพิวเตอร พัฒนาสังคม ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.ม.กําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะ 

หนาที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย เรื่องตาง ๆ รวมท้ังควบคุมหนวยงาน และปกครองผูอยูใตบังคับ

บัญชา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงานที่คอนขางยาก
เกี่ยวกับการวิจัย เชน กําหนดหัวขอเรื่องในการทําวิจัย และรายละเอียดในการจัดหาขอมูล กําหนดมาตรฐานในการ
วิเคราะหวิจัย พิจารณาปรับปรุงแกไขรายงานผลการวิจัยเรื่องตาง ๆ ฝกอบรม และใหคําปรึกษา แนะนําการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาท่ีเขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชา รวมท้ังติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อหาลูทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงาน 

ความรูความสามารถที่ตองการ  

1. มีความรูในวิชาการวิจัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
3. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย  
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี  
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  



6. ความรูความสามารถในการจัดระบบงานและบริหารงาน  
7. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 


