ประกาศสานักงานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตามประกาศสานักงานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา นั้น
เนื่องจากผู้มาสมัครในตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษามีจานวนน้อย สานักงานประกันคุณภาพ จึง
ได้ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง
ปรากฏรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 12 และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 13
แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สานักงานประกันคุณภาพ ชั้น ๙ อาคาร
สารนิ เทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่ บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕61
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็น ชื่อของผู้ส มัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจาตัว ผู้เข้ ารับการ
คัด เลื อ กเป็ น หลั ก ฐานส าคัญ ในการยื น ยั น ตั ว บุ ค คล ฉะนั้ น การเซ็ น ชื่ อ เกี่ ย วกับ การคั ด เลื อ กทุ ก ครั้ ง ต้ อ ง
เหมือนกัน)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑½ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
4.3 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการ
เรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
แต่ละตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียด โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับ
สมัครคัดเลือก
4.4 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่สมรสแล้ว เป็นต้น
4.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

4.6 เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่านการ
อบรม หรือ รายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript ๑ รายวิชา เป็นต้น
4.7 กรณีเป็นเพศชาย ต้องมีสาเนาใบสาคัญทางทหาร (สด.๙ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จานวน ๑ ฉบับ
4.8 เอกสารแสดงความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพ (ถ้ามี)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตาแหน่งละ 1๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้
เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สานักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ http://calendar.ku.ac.th
7. วัน เวลา สถานที่สอบ
สอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
8. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

(นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. ๒๕61
------------------------------------------ตาแหน่งที่ ๑ ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราเงินเดือน ๑3,500 บาท (จ่ายเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท) สังกัดงานวิเคราะห์
ข้อมูลและสารสนเทศ สานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัตติ ามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กาหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบัตงิ านระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดาเนินไปโดยความเรียบร้อย
และเกิดความเหมาะสม
(2) ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือ
โทรทัศน์ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และการนาเสนอสถิติข้อมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
(3) จั ด หา ดู แ ล รักษา ซ่ อมแซม เครื่องเสี ย ง เครื่องฉาย ตลอดจนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
และแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รับ ผิ ด ชอบ ร่ ว มวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อโครงการ เพื่ อ ให้ การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้ อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัตติ ามที่หน่วยงานกาหนด
1. มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาขาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศ
ศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความสามารถในงานโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๔. มีความรู้ความสามารถในการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
๕. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น
๖. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑. หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยให้วิเคราะห์จับประเด็นจากข้อมูลหรือ
ข้อความทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วให้สรุปความ อุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้
ทั่วไป และการคิดหาเหตุผลด้วยตัวเลข
๕๐ คะแนน
๑.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ทดสอบความสามารถในการเข้าใจภาษาและใช้ภาษา
๑๐๐ คะแนน
๒. หมวดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในตาแหน่ง
ทั้งวิธีสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ
๑๕๐ คะแนน
ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนหมวดความรู้ความสามารถทั่วไปและหมวดความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง แต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมทั้ง 2 หมวดไม่ต่ากว่าร้อยละ
60 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
๓. ภาควิชาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึ กษา และ
ประวัติการทางานของผู้เข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป และภาค
ความรู้ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง ก่อน แล้ ว ให้ผู้ ส อบได้ คะแนนตามเกณฑ์ การตั ด สิ น เข้า สอบตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียน (1) และ (2) และการสอบสัมภาษณ์ (3) รวมทั้งสิ้นไม่
ต่ากว่าร้อยละ 70
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