
 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าคณะ สถาบัน สํานัก  และกองต่างๆ 
               เพื่อโปรดทราบและติดประกาศ 

                          
                          (นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ) 
                        ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
                                

   
   

ประกาศสาํนักงานประกันคณุภาพ  สํานักงานอธิการบดี  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปน็พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได ้

 

 
  

 ด้วยสํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะดําเนินการ
คัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

๑. ตําแหน่งที่จะจ้าง  

 ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี จํานวน ๒ ตําแหน่ง ๒ อัตรา 
 ๑.๑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๑ อัตรา 
 ๑.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศน้ี 

๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานประกันคุณภาพ ช้ัน ๙ อาคาร
สารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ต้ังแต่บัดนี้ - วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการ
คัดเลือกเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะน้ัน การเซ็นช่ือเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้อง
เหมือนกัน) 



๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ x ๒ น้ิว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการ
เรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
แต่ละตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับ
สมัครคัดเลือก 

๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน   
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น  
๔.๖ เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่านการ

อบรม หรือ รายวิชาที่เรียนเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript ๑ รายวิชา เป็นต้น 
๔.๗ กรณีเป็นเพศชาย ต้องมีสําเนาใบสําคัญทางทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) จํานวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ เอกสารแสดงความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพ  (ถ้ามี) 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับ
การคัดเลือก 

 - รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 - สอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยสามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ www.qa.ku.ac.th 

๗. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งแนบท้ายประกาศน้ี 

     ประกาศ  ณ วันที่   ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

            
           (นางสาววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ) 

           ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมคัรคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งต้ังบคุคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ลงวันท่ี   ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------------- 

ตําแหน่งที ่๑ ตาํแหน่งนกัวิชาการโสตทัศนศกึษา 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๐,๙๗๐ บาท 
(จ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเม่ือได้รับอัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
สังกัดงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางสาขาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ 
ส่ือสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

๒. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัตงิานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๔. มีความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี 
๕. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
๗. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Dreamweaver และ Adobe Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักสูตรและวิธกีารคดัเลือก 
๑.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป  โดยวธิีการสอบข้อเขียน 

๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรปุเหตุผล โดยให้วิเคราะห์จบัประเดน็จากข้อมลูหรอืข้อความทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วให้สรปุความ อปุมาอปุไมย โดยอาศัยความรู้ท่ัวไป และการคิด
หาเหตุผลด้วยตวัเลข                                                    ๕๐ คะแนน 

๑.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 ทดสอบความสามารถในการเข้าใจภาษาและใช้ภาษา ๑๐๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวธิีการสอบข้อเขียน 
๒.๑ ทดสอบความรูค้วามเข้าใจในตําแหน่งนักวิชาโสตทัศนศกึษา          
 ท้ังวิธีสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบตัิ               ๑๕๐ คะแนน 

๓.  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ์                                ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติ
การทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
 ท้ังนี้ โดยให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 
เกณฑ์การตัดสนิ 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนน
รวมท้ังส้ินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมคัรคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งต้ังบคุคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ลงวันท่ี   ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------------- 

ตําแหน่งที ่๒ ตาํแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จํานวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๑๐,๙๗๐ บาท 
(จ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเม่ือได้รับอัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) 
สังกัดงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน ๑ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้านบริหารงานท่ัวไปจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ) 

๒. มีความรู้ในวิชาการเลขานุการและการบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
๔. มีความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
๖. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

หลักสูตรและวิธกีารคดัเลือก 
๑.  ภาคความรูค้วามสามารถทัว่ไป  โดยวธิีการสอบข้อเขียน 

๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์และสรปุเหตุผล โดยให้วิเคราะห์จบัประเดน็จากข้อมลูหรอืข้อความทาง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วให้สรปุความ อปุมาอปุไมย โดยอาศัยความรู้ท่ัวไป และการคิด
หาเหตุผลด้วยตวัเลข                                                    ๕๐ คะแนน 

๑.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 ทดสอบความสามารถในการเข้าใจภาษาและใช้ภาษา ๑๐๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวธิีการสอบข้อเขียน 
๒.๑ ทดสอบความรูค้วามเข้าใจในตําแหน่งนักวิชาโสตทัศนศกึษา          
 ท้ังวิธีสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบตัิ               ๑๕๐ คะแนน 

๓.  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหน่ง โดยวิธกีารสอบสัมภาษณ์                                ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติ
การทํางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 
 ท้ังนี้ โดยให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไปและภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ 
เกณฑ์การตัดสนิ 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนน
รวมท้ังส้ินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา 


