ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
_________________________________
ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบ
คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน ๑ อัตรา สังกัด ฝายเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๑ อัตรา ๑ ตําแหนง
๒. คุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู ส มั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กจะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปโดยอนุ โ ลมตามข อ ๑๒ ประกาศสภา
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อง ข อบั งคั บ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรวาดว ยการบริห ารงานบุคคล สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ และเปนผู
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัครดวยตนเองไดที่
งานบริหารและธุรการ ชั้น ๑ สํานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ตั้งแตบัดนี้ – 8 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เวลา ๐8.3๐ – ๑๖.3๐ น. (ในเวลาราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๒๐-๙ ตอ 61๑288
และประกาศลงเว็บไซตสถาบันฯ (http://www.rdi.ku.ac.th)
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
๔.๑ ใบสมั ครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูส มัครจะตองกรอกขอความและ
ลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายมือชื่อของผูสมัครในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญ
ในการยืนยันตัวบุคคล ดังนั้น การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผล
การเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด
แนบทาย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก
๔.๔ หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)

๒

๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล
๔.๖ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๗ สําเนาใบสําคัญทางทหาร เชน ใบสด. ๘ สด. ๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเปนชาย
สําหรับผูสมัครที่มีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ) จะตองนําเอกสารดังตอไปนี้
มายื่นภายในเวลาที่กําหนด (กอนวันสอบสัมภาษณ) ดังนี้
๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน
๔.๙ ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน
ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่ คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ หนึ่ง
ในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือ พนักงานประจํา หรือ หากรับราชการทหาร หรือ ตํารวจตองมี
ยศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรพนักงานประจําของผูรับรอง ลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อประกาศ
รายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว)
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลื อก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบี ยบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศ
ใหทราบ ในวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ดูไดที่บอรดประชาสัมพันธ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น ๑ สถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ เว็บไซต http://www.rdi.ku.ac.th
๗. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2

- ลงนาม (ผูชว ยศาสตราจารย ดร.วราภา มหากาญจนกุล)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

๓
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2
..........................
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เพื่ อ จ า งบุ ค คลเข า เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได อั ต ราค า จ า งเดื อ นละ ๑5,๐๐๐ บาท
สังกัด ฝายเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๑. ปริญญาตรี ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร ศิลปะการชาง
ศิลปศึกษา ภาพถายและเทคโนโลยี การพิมพ เวชนิทัศน อุตสาหกรรมศิลป ออกแบบนิเทศศิลป หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
๒. เขียน เรียบเรียง คําบรรยาย เพื่อผลิตสื่อได
๓. สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวและถายภาพนิ่ง พรอมใชอุปกรณบันทึกเสริมตางๆ ได
๔. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกไดเปนอยางดี เชน Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe After Effect
๕. ใชโปรแกรมตัดตอวิดีทัศน ไดเปนอยางดี เชน Adobe Premiere pro และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดเตรียมและควบคุมการใชอุป กรณประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ
อุปกรณ ที่ใชในการจัดแสดง หรือ บรรยาย เพื่อใหการแสดง หรือ บรรยายที่ตองอาศัยเครื่องเสียง หรือ เครื่องฉาย
ดําเนินไปโดยความเรียบรอยและเกิดความเหมาะสม
(๒) ชวยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ บทรายการวิทยุ หรือ โทรทัศนและการนําเสนอ
สถิติขอมูลตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพรความรู หรือ ขอมูลอันเปนประโยชนในดานตาง ๆ
(๓) จัดหา ดูแล รักษา ซอมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชใน
การฏิบัติงานเพื่อใหสามารถใชงานไดดี ประหยัดงบประมาณของหนวยงานและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิ ดชอบ รวมวางแผนการทํ างานของหนว ยงาน หรือ โครงการ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หรือ หนวยงานภายใน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล แกบุคคล หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจ หรือ ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

๔
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตนและใหบริการขอมูลเกี่ยวกับดานโสตทัศนศึกษา เพื่อใหบุคลากร
ภายในหน ว ยงาน ได รั บ ทราบข อมู ล และความรูตาง ๆ ที่เปน ประโยชน สอดคลองและสนับ สนุน ภารกิ จ ของ
หนวยงาน
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน
๑๐๐
คะแนน
๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล
๕๐
คะแนน
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผ ล โดยการใหสรุป ความ หรื อ ใหจับ
ประเด็นในขอความ หรือ เรื่องราว หรือ ใหวิเคราะหเหตุการณ หรือ สรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สั งคม หรื อ ให ห าแนวโนม หรื อ ความเปลี่ ย นแปลงที่นาจะเปน ไปตามขอมูล หรือ สมมติฐ าน หรือ ใหศึกษา
วิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว
๑.๒ ทดสอบภาษาไทย
๕๐
คะแนน
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน ๒๐๐ คะแนน
๒.๑ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง
๑๕๐
คะแนน
๒.๑.๑ สอบขอเขียน
๑๐๐ คะแนน
๒.๑.๒ สอบปฏิบัติ
๕๐ คะแนน
๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ
๕๐
คะแนน
๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ
๑๐๐
คะแนน
ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ
โดยภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัว
เขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น
เปนตน
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ
………………………….

