
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองกิจการนิสิต 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

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

           ด้วยกองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองกิจการนิสิต ตามความในข้อ 10 แห่ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2546 ลงวันที่        
18 กันยายน 2546 (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่  20 กันยายน 2550 และ (ฉบับที่  4)              
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะจ้าง 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 2 ต าแหน่ง จ านวน 4 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 12 ประกาศสภามหาวิทยาลัย                                    
เกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2546 และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ชั้น 4 กองกิจการนิสิต         

อาคารระพีสาคริก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕61 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ      
ลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัว     
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือก    
ทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

    ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 1
2⁄  x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้         

ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป  
    ๔.๓  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประกาศรับสมัคร 
    4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    ๔.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    ๔.6  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี

การเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า จ านวน 1 ฉบับ 



 

 

   4.7  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตาม
ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน 
            ๔.8  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ สด.9 หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐาน      
การสมัครด้วย (เฉพาะเพศชาย)  
            4.9  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526)       
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
            4.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
            4.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
            4.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมั ครจะ           
ไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว โดยช าระที่หน่วยการเงิน         
งานธุรการ กองกิจการนิสิต 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก 

            รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ         
การคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ งานธุรการ ชั้น 4 กองกิจการนิสิต 
อาคารระพีสาคริก 
7. วิธีการคัดเลือก 
  7.๑. ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป โดยวธิีการสอบขอ้เขียน 
       7.1.1  ความสามารถในการศึกษา และสรุปเหตุผล 

          ทดสอบความสามารถในการสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือ            
ให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือสรุปเหตุผล
โดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว  25 คะแนน 

      7.1.2  ภาษาไทย  
           ทดสอบความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาไทย  25 คะแนน 
         7.1.3.  ภาคความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง โดยวิธกีารสอบข้อเขยีน 
            ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 50 คะแนน 
  7.2. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง โดยวธิีสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 
      ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา และประวัติการท างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ           
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา 
และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถทีใ่ช้    
เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป 



 

 

8.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ
ห้าสิบและได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

   จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

                         (ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง) 
                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

      

     

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 
ลงวันที่      ตุลาคม ๒๕61 

.............................................................................. 

ต าแหน่งที่ 1  นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ  

  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 
บาท สังกัดกองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
2. อาย ุ20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ด้านการปฏิบัติการ 

 1. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้     
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษา         
วิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบายของหน่วยงาน 

  2. ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา    
ความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร 
การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยี     
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ              
ทางการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้
ทันสมัย เพื่อให้หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 

 5. การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเพ่ือการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่การศึกษา 
เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือ เอกสารต่าง ๆ                         
ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 



 

 

ด้านการประสานงาน 

  1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 

  1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล    
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  

  2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการศึ กษา 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ                
ใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

หน่วยงานเจ้าของอัตรา 

- งานหอพัก จ านวน 1 อัตรา 

- งานบริการและสวัสดิการ จ านวน 1  อัตรา   

- งานกิจกรรมนิสิต จ านวน 1  อัตรา  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 
ลงวันที่      ตุลาคม ๒๕61 

.............................................................................. 

ต าแหน่งที่ 2  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 
บ า ท  สั ง กั ด ง าน แน ะแนวแล ะจั ด ห า ง า น  ก อ ง กิ จ ก า ร นิ สิ ต  ส า นั ก ง านอธิ ก า รบดี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
2. อาย ุ20 - 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
3. ได้รับปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยา หรือด้านการศึกษา   

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ               
ในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  (มี เอกสารรับรองแสดงความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. ให้บริการสารสนเทศ บริการการศึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการ  

จัดทุนการศึกษา และให้การปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการด ารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา 

2. ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอาชีพต่างๆ เพื่อวางแผนการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ วางแผนพัฒนางานสวัสดิการนักศึกษา วางโครงการเกี่ยวกับ         
การบริหารงานในหอพักนักศึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา 

3. ส ารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวอาชีพต่างๆ ติดตามประเมินผล
งานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นให้ค าปรึกษา แนะน า ในกาปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน   
ในหน้าที่ เพ่ือให้สมารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติหน้าที่อื่น            
ที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือ  

ให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 

 



 

 

ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
๒. ชี้แจงและใหร้ายละเอียดเกีย่วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุ่คคล หรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนนิงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

ด้านการบริการ   
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ         
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่งๆที่เป็นประโยชน ์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกจิของหนว่ยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

หน่วยงานเจ้าของอัตรา 
            งานแนะแนวและจัดหางาน จ านวน 1  อตัรา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


