ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
……………..………………
ด้วยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวั น ที่ 30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งตั้ง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย หมวด 1 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครที่งานบริหารและธุรการ สานักงาน
เลขานุการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 6 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. - 15.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ http://www.fish.ku.ac.th)
4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1.5 นิ้ว X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
4.3 สาเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตาแหน่งตามประกาศรับสมัคร
4.4 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล
(ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ทาการสมรสแล้ว เป็นต้น

4.5 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
แต่ละตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือ
รับรองการผ่านงาน สาเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลาเนาของผู้สมัคร เป็นต้น
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี)
4.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1
เดือน ฉบับจริงจานวน 1 ฉบับ
4.8 ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จานวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนีห้ นึ่ง
ในจานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจา หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจต้องมียศ
ไม่ต่ากว่าร้อยเอก พร้อมสาเนาบัตรของผู้รับรอง
5. ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครรับคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่าย
คืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ทำกำรคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก จะประกำศให้ทรำบในวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซด์ http://www.fish.ku.ac.th
7. วิธีกำรคัดเลือก
วิธีกำรคัดเลือก ประกอบด้วย กำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์
7.1 กำรสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เวลำสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์ – สรุป
- ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และ
สรุปเหตุผลโดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
หมวดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิเข้ำสอบสัมภำษณ์ จะต้องได้คะแนนหมวดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปและหมวดควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง แต่ละหมวดไม่ต่ำกว่ำร้อยละห้ำสิบ และได้คะแนนรวมทั้ง 2 หมวดไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละหกสิบ
7.2 กำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- ประเมิ นบุ คคลเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมกั บต าแหน่ งหน้ าที่ โดยจากประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ
การศึกษา และประวัติการทางานของผู้เข้าสอบและการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ท่ว งที วาจา อุปนิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับ ตัว เข้ากับผู้ ร่วมงาน
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

8. วัน เวลำ สถำนที่สอบข้อเขียน : สอบในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
สอบ
1. หมวดความรู้ความสามารถทั่วไป
2. หมวดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

เวลำ
09.00 น - 12.00 น.

สถำนที่สอบข้อเขียน
อาคารบุญอินทรัมพรรย์
คณะประมง

9. ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน : จะประกาศให้ทราบในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ทางเว็บไซด์ http://www.fish.ku.ac.th
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียน (7.1) และการสอบสัมภาษณ์ (7.2)
รวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยเรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาอนุมัติการจ้าง
ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)
คณบดีคณะประมง

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ลงวันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
................................................................

ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำระดับปฏิบัติกำร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,520 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา
สานักงานเลขานุการ คณะประมง จานวน 1 อัตรา
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่ ก.พ.อ. กำหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานเกี่ยวกับ
งานบริการการศึกษา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้ำนปฏิบัติกำร
๑.1 ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ
นักศึกษางานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน
นโยบายของหน่วยงาน
1.๒ สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความต้องการ
กาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนความต้องการด้าน
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษารวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.4 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
1.5 การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จั ดประชุมอบรมและสั มมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา ให้ คาปรึกษาแนะนาในการ
ปฏิบั ติงานแก่เจ้าหน้ าที่ระดับรองลงมาและแก่ นักศึกษาที่มาฝึ กปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
3.๑ ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้ำนกำรบริกำร
4.๑ ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์
4.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมที่หน่วยงำนกำหนด
๑. ศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ
นักศึกษางานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน
นโยบายของหน่วยงาน
๒. ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติท างการศึกษาและกิจการนักศึกษา ความต้องการ
กาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. งานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษารวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้

