
 
 

 
ประกาศส านักงานบริการวิชาการ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
     

  ด้วยส านักงานบริการวิชาการ สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของงานพัฒนาธุรกิจ ส านักงานบริการวิชาการ  
จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้    

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 22,950 บาท 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือ่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2553   ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคท่ี
ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 

(2) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (3) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

(4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เป็นเคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้าราชการ หรือเข้าเป็นปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
(7) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา 
(10) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 



 
 

- ๒ -  
 
3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

ได้รับปริญญาโททางสาขาบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือที่เก่ียวข้องตามคุณสมบัติของต าแหน่งงาน 
 
4. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
           ๑. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
           ๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  
           ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย  
           ๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ทางด้าน Microsoft Office และการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต) อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  
           ๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
           ๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
           7. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผล 
           8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาท าการ และเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างจังหวัดได้ 
 9. หากมีความรู้ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

5. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก  http://kuservice.ku.ac.th   

หรือติดต่อขอรับใบสมัคร  ได้ที่ งานธุรการ (บุคคล) ส านักงานบริการวิชาการ   ชั้น  ๔   อาคารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง    ตั้งแต่วันที่   2 ตุลาคม 2558  จนถึงวันที่  
13 ตุลาคม  เวลา  ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ทุกวัน  เว้นวันหยุดราชการ สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๔๒-๘๘๑๒-๕  ต่อ ๔๑๖ 

6. เอกสารและหลักฐานการประกอบการสมัคร 

6.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซ่ึงผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความตัว
บรรจงและลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายมือชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตร
ประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือเกี่ยกับการ
คัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)  

6.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.5  x ๒ นิ้ว  ถ่ายไว้ครั้ง
เดียวไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓  รูป   

6.๓  ส าเนาปริญญาบัตร หรอืหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนการ
เรียนทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด 

โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
คัดเลือก คือ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 

6.๔  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เช่นหนังสือรับรองผ่าน
การอบรม หรือ รายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่แสดงใน Transcript อย่างน้อย 1 วิชา เป็นต้น 

 





 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
ลงวันที่  1 ตุลาคม 2558 

************************** 
ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน ๑ ต าแหน่ง  
อัตราค่าจ้างเดือนละ   22,950 บาท 
ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
ปฏิบัติหน้าที ่   ผู้จัดการโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก าหนด 
1. ประสานความต้องการระหว่างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) และสถานประกอบการ 
2. การส ารวจความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการวิจัย 
3. การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) 
4. การติดตามประเมินผล และการจัดท ารายงานสรุปโครงการ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ในโครงการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
วิธีการคัดเลือก 

๑. สอบข้อเขียน 
๑.๑ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 
 โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑0๐ คะแนน 

ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว และทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 
   

๒. สอบสัมภาษณ์ 
ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษาและประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น 
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอ่ืนเป็นต้น 
   
เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบและ
ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
 
 


