
   
   

ประกาศส านักงานประกันคุณภาพ  ส านักงานอธิการบดี  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

 

 
  

 ด้วยส ำนักงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  จะด ำเนินกำร
คัดเลือกเพ่ือจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้  ตำมประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของส ำนักงำนอธิกำรบดี ลงวันที่ 
๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๓ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะจ้าง  

 ปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ จ ำนวน ๒ ต ำแหน่ง ๓ อัตรำ 
 ๑.๑ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ๑ อัตรำ 
 ๑.๒ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๒ อัตรำ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๒.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตำมประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงิน
รำยได ้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี ้

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น ๙ อำคำร
สำรนิเทศ ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑ ใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่คณะกรรมกำรก ำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อควำมและลงนำมด้วย
ลำยมือของตนเอง (ลำยเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำรับกำร
คัดเลือกเป็นหลักฐำนส ำคัญในกำรยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น กำรเซ็นชื่อเกี่ยวกับกำรคัดเลือกทุกครั้งต้อง
เหมือนกัน) 



๔.๒ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำด ำ ขนำด ๑½ x ๒ นิ้ว ถ่ำยไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 

๔.๓ ส ำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลกำร
เรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในรำยละเอียดของ
แต่ละต ำแหน่งตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับ
สมัครคัดเลือก 

๔.๔ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
๔.๕ ส ำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุล (ในกรณีที่มีกำร

เปลี่ยน) เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส  ส ำเนำหนังสือหย่ำ ส ำหรับหญิงที่ท ำกำรสมรสแล้ว เป็นต้น  
๔.๖ เอกสำรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เช่น หนังสือรับรองผ่ำนกำร

อบรม หรือ รำยวิชำที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript ๑ รำยวิชำ เป็นต้น 
๔.๗ กรณีเป็นเพศชำย ต้องมีส ำเนำใบส ำคัญทำงทหำร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓) จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๘ เอกสำรแสดงควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรประกันคุณภำพ  (ถ้ำมี) 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 ให้ผู้สมัครเสียค่ำธรรมเนียมกำรสมัครต ำแหน่งละ ๑๐๐ บำท ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้
เมื่อประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกแล้ว 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก 

 - รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖  
 -  สอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยสำมำรถดู
รำยละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ http://calendar.ku.ac.th/ 

๗. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดของแต่ละต ำแหน่งแนบท้ำยประกำศนี้ 

     ประกำศ  ณ วันที่   ๒๘  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

            
           (นำงสำววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ) 

           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ลงวันที่   ๒๘   ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
------------------------------------------- 

ต าแหน่งที่ ๑ ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้  จ ำนวน ๑ อัตรำ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๙๗๐ บำท 
(จ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท ซ่ึงจะยุติกำรจ่ำยเม่ือได้รับอัตรำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท) 
สังกัดงำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทำงสำขำโสตทัศนศึกษำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ นิเทศศำสตร์ 
สื่อสำรมวลชน วำรสำรศำสตร์ หรือสำขำวิชำที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ

๒. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนโสตทัศนศึกษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๓. มีควำมรู้ในกำรใช้ภำษำและคอมพิวเตอร์อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๔. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ 
๕. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๖. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
๗. มีควำมรู้ในกำรใช้โปรแกรม Dreamweaver และ Adobe Photoshop จะพิจำรณำเป็นพิเศษ 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรศึกษำวเิครำะหแ์ละสรุปเหตุผล โดยให้วเิครำะห์จับประเด็นจำกข้อมูลหรือข้อควำมทำง

กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผลแลว้ให้สรปุควำม อุปมำอุปไมย โดยอำศัยควำมรู้ทั่วไป และกำรคิด
หำเหตุผลด้วยตัวเลข                                                    ๕๐ คะแนน 

๑.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจภำษำและใช้ภำษำ ๑๐๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
๒.๑ ทดสอบความรูค้วามเข้าใจในต าแหน่งนักวิชาโสตทัศนศึกษา          
 ทั้งวธิีสอบขอ้เขียน และสอบภำคปฏิบัต ิ              ๑๕๐ คะแนน 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                                ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ และประวัติ
กำรท ำงำนของผู้เข้ำสอบ และสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิด
ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ เชำวน์ปัญญำ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น 
 ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนกำรสอบภำคควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไปและภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐  
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 งำนวเิครำะหข์้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
จ ำนวน ๑ อัตรำ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรบัสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ 
ลงวันที่  ๒๘  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

------------------------------------------- 
ต าแหน่งที่ ๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้  จ ำนวน ๒ อัตรำ  อัตรำเงินเดือน ๑๐,๙๗๐ บำท 
(จ่ำยเงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำวเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท ซ่ึงจะยุติกำรจ่ำยเม่ือได้รับอัตรำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท) 
สังกัดงำนธุรกำร ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จ ำนวน ๑ อัตรำ 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ทุกสำขำ (หำกมีประสบกำรณ์ด้ำนบริหำรงำนทั่วไปจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ) 

๒. มีควำมรู้ในวิชำกำรเลขำนุกำรและกำรบริหำรงำนทั่วไปอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๓. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน กฎหมำย ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน และกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
๔. มีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ปัจจุบันในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
๕. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  
๖. มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ หำข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำและสรุปเหตุผล 
๗. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรศึกษำวเิครำะหแ์ละสรุปเหตุผล โดยให้วเิครำะห์จับประเด็นจำกข้อมูลหรือข้อควำมทำง

กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผลแลว้ให้สรปุควำม อุปมำอุปไมย โดยอำศัยควำมรู้ทั่วไป และกำรคิด
หำเหตุผลด้วยตัวเลข                                                    ๕๐ คะแนน 

๑.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย  
 ทดสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจภำษำและใช้ภำษำ ๑๐๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
๒.๑ ทดสอบความรูค้วามเข้าใจในต าแหน่งนักวิชาโสตทัศนศึกษา          
 ทั้งวธิีสอบขอ้เขียน และสอบภำคปฏิบัต ิ              ๑๕๐ คะแนน 

๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์                                ๑๐๐ คะแนน 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ และประวัติ
กำรท ำงำนของผู้เข้ำสอบ และสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควำมคิด
ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ เชำวน์ปัญญำ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น 
 ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนกำรสอบภำคควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไปและภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง คะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภำคที่สอบตำมหลักสูตรไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐  
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 
 งำนธุรกำร ส ำนกังำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน ๒ อัตรำ 
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