
 

 
ประกาศสาํนักงานอธิการบด ี

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตัง้บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
---------------------- 

 
  ดวยสาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดาํเนินการคัดเลือกเพื่อจาง 
และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในขอ 6 ขอ12 แหงประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  
พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2546) ลงวันที่ 24 เมษายน  
2546  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
พนักงาน  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546   จึงประกาศรับสมัครคัดเลอืก  ดังตอไปนี้ 

1.   ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง 

  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้   จํานวน  9  ตาํแหนง  12  อัตรา  
 
2.   คุณสมบตัิทั่วไปและคณุสมบัตเิฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารบัการคัดเลือก 

  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  
พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24  พฤษภาคม 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไว 
ในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 
3.   วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ขอใบสมัครที่กองการเจาหนาที่หรือดาวนโหลดไดที่ 
“แบบฟอรมใบสมคัร”  ที่แนบทายประกาศนี ้ และมาย่ืนใบสมัครไดทีก่องการเจาหนาที่  ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ   
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม 2551  ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2551  
ระหวางเวลา  9.00 – 15.30 น.   ทุกวัน  เวนวันหยุดราชการ 
 
4.   เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
 4.1   ใบสมคัรตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและ 
ลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคดัเลอืกในใบสมัครและบัตรประจําตัว 
ผูเขารับการคดัเลือกเปนหลกัฐานสาํคญัในการยนืยันตัวบคุคล  ฉะนัน้  การเซ็นชื่อเก่ียวกับการคดัเลอืกทุกครั้ง 
ตองเหมือนกนั) 
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 4.2   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½  x 2 นิ้ว  ถายไวครั้งเดียวกัน 
ไมเกิน 1 ป   (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 
 4.3   สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนด 
ไวในรายละเอียด 
 4.4   เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 4.5   สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานาํหนาช่ือ  หรือเปล่ียนชื่อหรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีที่มี 
การเปลี่ยน)  เชน  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหยา  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว  เปนตน 

5.   คาธรรมเนียมการสมคัร 
  ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท  คาธรรมเนียมการสมัคร 
จะไมจายคืนใหในเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือกแลว 

6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือก วัน เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบ 
     เกี่ยวกับการคัดเลือก 
  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคดัเลือก  วัน  เวลา สถานที่ทําการคดัเลือก และระเบียบ 
เก่ียวกับการคดัเลือก   จะประกาศใหทราบในวันที่  13  สิงหาคม  2551 

7.  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือก 
  ดําเนนิการคดัเลือก ในวันเสารที่ 23 สิงหาคม  2551 และวันอาทิตยที่ 24 สงิหาคม 
2551  ณ อาคารศูนยเรียนรวม 3 มก. 

8.  หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
  ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตาํแหนงแนบทายประกาศนี ้
 
                 ประกาศ   ณ   วนัที่   10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
 
         ลงนาม                  พิชิตชัย   ผองอุดม 

                       (นายพิชิตชัย  ผองอุดม)   
                             หัวหนาสํานักงานอธิการบด ี

ร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 

----------------------- 
 
ตําแหนงท่ี  1  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 11,910 บาท   สังกัดกองกลาง   สํานักงานอธิการบด ี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 2 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   
โดยมีเอกสารรบัรอง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
7.   มีความสามารถในการปฏิบัติงานเลขานุการการประชุม ไดเปนอยางด ี

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดย 
การอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          150    คะแนน 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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 ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

-     กองกลาง   สํานักงานอธกิารบดี    จํานวน 2 อัตรา 
 

------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 

----------------------- 
 
ตําแหนงท่ี  2  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 11,910 บาท   สังกัดกองแผนงาน   สาํนกังานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบริหาร  เศรษฐศาสตร  พาณชิยศาสตร  สังคมวิทยา   
ศิลปศาสตร  รฐัศาสตร  และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   โดยมีเอกสารรับรอง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดย 
การอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          150    คะแนน 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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 ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

-     กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี    จํานวน 1 อัตรา 
 

------------- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 

----------------------- 
 
ตําแหนงท่ี  3  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 11,910 บาท   สังกัดศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   
โดยมีเอกสารรบัรอง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดย 
การอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          150    คะแนน 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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 ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

-     ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   สํานักงานอธิการบดี    จํานวน 1 อัตรา 
 

------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 

----------------------- 
 
ตําแหนงท่ี  4  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 11,910 บาท   สังกัดสถานพยาบาล   สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   
โดยมีเอกสารรบัรอง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
7.  มีความสามารถควบคมุตรวจสอบ  งานธุรการ  งานพสัดุ  งานการเงนิ  งานสารบรรณ  ไดเปนอยางด ี

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดย 
การอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          150    คะแนน 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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 ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

-     สถานพยาบาล   สํานักงานอธิการบด ี    จํานวน 1 อัตรา 
 

------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 
----------------------- 

 
ตําแหนงท่ี  5  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 11,910 บาท   สังกัดสํานกัการกีฬา   สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   
โดยมีเอกสารรบัรอง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
7.  มีประสบการณดานการบริหารจัดการ  การสงเสริมดานพลศึกษาและการกีฬา  โดยมีเอกสารรับรอง 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดย 
การอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          150    คะแนน 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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 ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

-     สํานักการกีฬา   สาํนักงานอธิการบดี    จํานวน 1 อัตรา 
 

------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 

----------------------- 
 
ตําแหนงท่ี  6  ตําแหนงนักวเิคราะหนโยบายและแผน 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น 11,910 บาท   สังกัดกองแผนงาน  สาํนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 1 อัตรา   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร  สถิติ  เศรษฐศาสตร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  โดยมีเอกสาร 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานวิจัยสถาบนั   การวางแผนและการบริหารอยางเหมาะสมแก 
การปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางดีแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและการจัดการระบบขอมูล  การจัดทาํรายงาน  วิเคราะหปญหาและ 
สรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผลโดย
การอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว        50    
คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน      150    คะแนน 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
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3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
 ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ)  ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

-    กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี    จํานวน 1 อัตรา 
 

------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน  

ลงวันที่   10  กรกฎาคม  2551 
------------------- 

 
 
ตําแหนงที่ 7  ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น  11,910  บาท   สังกัดกองกิจการนิสิต  สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   จํานวน 3 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร   
โดยมีเอกสารรบัรอง 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย 
วาดวยระเบียบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
7.   มีประสบการณงานดานกิจการนิสิต  โดยมีเอกสารรับรอง 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน 

1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล   
            ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะห และสรปุเหตุผลโดย 
การอยางอ่ืน ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว            50   คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
            ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                                                       50    คะแนน 

2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  โดยวิธีการสอบขอเขียน 
2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการศึกษา             150    คะแนน 
2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ                   50    คะแนน 

3.   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีสอบสัมภาษณ            100    คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตางๆ  เชน  ความรู
ความสามารถประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม 
และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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ทั้งนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ 

ตําแหนงกอน  แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

 -   กองกิจการนิสิต   สํานักงานอธิการบดี    จํานวน 3 อัตรา 
 

-------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน 

ลงวันที่   10  กรกฎาคม  2551 
---------------------- 

 
ตําแหนงท่ี 8  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น  14,550  บาท   สังกัดศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส  
(DORAS Center)  สํานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   จํานวน 1 อัตรา    
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้  และมีความรูความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศส และ 
การใชเครื่องคอมพิวเตอร  โดยมีเอกสารรับรอง  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 7.   มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
 8.   มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 9.  มเีอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผล 
โดยการอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป          150    คะแนน 
  2.1.1  ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง 100 คะแนน 
  2.1.2  ทดสอบภาษาฝรั่งเศส     50  คะแนน    
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
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3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
 ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ 
ตําแหนงกอน  แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

     -    ศูนยความรวมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS Center)  สาํนักงานอธิการบดี   จํานวน  1  อัตรา 
 

------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน 

ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2551 
---------------------- 

 
ตําแหนงท่ี 9  ตําแหนงนักวชิาการคอมพิวเตอร 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ขั้น  14,550  บาท   สังกัดกองบริการการศึกษา   สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  จาํนวน 1 อัตรา    
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร   ตามบัญชีรายชื่อปริญญา 
ที่เปนคุณสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตําแหนงในสายงานวิทยาการคอมพิวเตอรฉบับรวม   ที่แนบทายประกาศฯ นี้  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 1.   มีความรูความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 2.   มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา 
ดวยระเบียบรหิารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
 3.   มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 
 4.   มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
 5.   มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

6.   มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 7.   มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตางๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
 8.   มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ 
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

9.  เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานระบบฐานขอมูลภาษา SQL,PHP,ASP,JAVA หรือภาษาอื่นๆ ทีจ่ําเปนใน
การพัฒนาดานเว็บเพจและระบบฐานขอมูล 

10. หากเปนผูมีความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและภาษาสคริปตและ/หรือการผลิต
และพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive media)  จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ   
โดยขอใหนําเอกสารและหนังสือรับรองยื่นในการสมัคร 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
1.    ภาคความรูความสามารถทั่วไป   โดยวิธีการสอบขอเขยีน 
 1.1   ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
  ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจบัประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหา
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรอื สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผล 
โดยการอยางอ่ืน  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว       50    คะแนน 

1.2   ภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย                50    คะแนน 
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2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง   โดยวิธีการสอบขอเขียน 
 2.1   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร             150    คะแนน 
         (โดยสอบขอเขียนและทดสอบทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร) 
 2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ          50    คะแนน 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตาํแหนง   โดยวิธีสอบสัมภาษณ        100    คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ  ทวงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มและสรางสรรค  เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
 ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ 
ตําแหนงกอน  แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง (สมัภาษณ) ตอไป 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
สวนราชการเจาของอัตรา 

     -    กองบริการการศึกษา    สํานักงานอธิการบดี     จํานวน  1  อัตรา 
 

------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












