ประกาศสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
-----------------------------------------ดวยสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง
และแต ง ตั้ งบุ ค คลเข า เป น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ตามความในข อ ๑๕ ข อ ๑๖ และข อ ๗๐ แห งข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและวิ ธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับ สนุนและชวยวิชาการ ลงวัน ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2557 สํ า นั ก บริ ก ารคอมพิ ว เตอร จึ ง ขอประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กเพื่ อ จ า งและแต ง ตั้ ง เข า เป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามข อ ๖
แหงขอบังคับมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินสี่สิบปบริบูรณนับถึงวันเปดรับสมัคร
(๒) เป นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ตริ ยท รงเป น
ประมุข
(๓) เปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน งข า ราชการการเมื อ ง กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเป น คนไรความสามารถ หรือ
เสมือนคนไรความสามรถ หรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนบุคคลลมละลาย

๒

(๖) เคยถูก จํ าคุ ก โดยคํ า พิ พ ากษาถึง ที่ สุ ด ใหจํ า คุ ก เว น แต เป น โทษสํ าหรับ ความผิ ด ที่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ องคการมหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ
(๘) เคยถูก เลิ ก จ า ง ลงโทษให อ อก ปลดออก หรื อ ไล อ อก เพราะกระทํ า ผิด วิ นั ย ตาม
ขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(๙) เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขาราชการหรือเขาปฏิ บัติงานในหนวยงาน
อื่นของรัฐ
๒.๒ ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบ
ทายประกาศนี้
๓. ขั้นตอนการรับสมัคร
กรณียื่นใบสมัครดวยตัวเอง
ผูป ระสงค จะสมั คร ขอยื่นใบสมั ค รไดที่ งานทรัพ ยากรบุ ค คล ชั้น ๗ สํ านั กงานเลขานุ ก าร สํา นั กบริ ก าร
คอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตบางเขน หรื อ ดาวน โหลดใบสมั ค รที่ แ นบท า ยประกาศได
https://www.ku.ac.th/th/jobnews-ku , https://ocs.ku.ac.th ตั้ งแตบั ดนี้ เป น ต น ไปจนถึ งวัน อั งคารที่ 15
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)
สอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติม ไดที่หมายเลขโทรศัพ ท โทร ๐-๒๕๖๒-๐๐๙๕๑ ถึง ๖ ตอ ๖๒๒๕๐๘ , ๖๒๒๕๑๐
โทรสาร ๐-๒๕๖๒-๐๙๕๐
กรณีสมัครออนไลน
ผูสนใจสามารถสมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖5 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชาการ ตามขั้นตอนดังนี้
๑) เขาเว็บไซต https://sites.google.com/ku.th/jobocs
๒) กรอกข อ ความพรอมแนบเอกสารหลักฐานในการสมัค รให ถูก ต องครบถ วน ปฏิ บัติ ต าม
ขั้นตอนที่กําหนด
๓) พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔) นําแบบฟอรมไปชําระคาธรรมเนียมที่เคานเตอร ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ภายในเวลาทําการของธนาคาร ทั้ งนี้
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว
๕) ผูส มัครสามารถตรวจสอบ พิมพใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบไดดว ยตนเองที่เว็บไซต
https://sites.google.com/ku.th/jobocs

๓

เงื่อนไขการรับสมัครออนไลน
๑) ในการสมัครสอบครั้ง นี้ ผูส มั ครสอบจะสมัค รสอบผานระบบออนไลนไดเพี ย งครั้ง เดี ย ว
เทานั้น
๒) ผู ส มั ค รสอบตอ งเปน ผู ม ี วุฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหนง ตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือมีหนังสื อ
รับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
๓) ผูส มัครตอ งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองวาเปนผูม ีคุณ สมบั ติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน
ตามความเปนจริงพรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร
๔) ผูสมัครสอบผานเกณฑการสอบขอเขียน ใหนําเอกสารตัวจริงพรอมสําเนาที่ใชแนบไฟลใน
การสมัครสอบมาสงในวันกอนสอบสัมภาษณที่กําหนด
๕) การสมัครออนไลนถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูล
ดังกลาว ตามพระราชบั ญ ญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และแกไขเพิ่ มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ดังนั้นหากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจง ความเท็จตอเจาพนักงาน
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
๔.๑ ใบสมัครสอบตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและ
ลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบในใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญ
ในการยืนยันบุคคลนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1.5 นิ้ว x ๒ นิ้ว ถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สํ า เนาปริญ ญาบั ต ร หรือ หนั ง สื อ รับ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ และใบคะแนน
แสดงผลการเรี ย นที่แ สดงวาเป นผูมี วุฒิ ก ารศึก ษาตรงกับ คุณ สมบั ติเฉพาะสําหรับ ตําแหน งตามที่กํา หนดไวใน
รายละเอีย ด โดยจะตอ งสําเร็จการศึกษาและไดรับ อนุ มัติจากผูมี อํานาจอนุ มัติ ภ ายในวั นที่ ปด รับ สมั ครเลื อ ก
คือ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดตาม
ประกาศรับสมัครสอบ เชน เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร หนังสือรับรองการ
ผานงาน
๔.๖ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยาสําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ กรณีเพศชาย แนบสําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร (ส.ด. ๘ หรือ ส.ด. ๔๓)
๔.๘ หลักฐานแสดงประสบการณ/ฝกงาน (ถามี)

๔

สํ าหรั บ ผู ส มั ค รที่ มี สิ ท ธิเข า สอบภาคความเหมาะสมกั บ ตํ าแหน ง (สั ม ภาษณ ) จะต อ งนํ า
เอกสารดังตอไปนี้มายื่นภายในเวลาที่กําหนดคือ
๔.๙ คํารับรองของผูรับรองซึ่งไมใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน
จํานวน ๓ ทานซึ่งเปน ผูรูจักกับ ผูสมัครเปน อยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม เอกสารลับที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา ไมต่ํากวาระดับ ๔ หรือหาก
รับ ราชการทหารหรือตํ ารวจต องมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมทั้งสําเนาบัตรขาราชการของผู รับ รอง ซึ่งลงนาม
สําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๑๐ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกมาไมเกิน
๑ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไม
จายคืนให เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบวันเวลาและสถานที่สอบในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖5 สามารถดูไดจากเว็บไซต https://ocs.ku.ac.th หรือ https://www.ku.ac.th/th/jobnews-ku
๗. วิธีการสอบคัดเลือก
วิธีการคัดเลือก ประกอบดวย การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ
๑. โดยวิธีการสอบขอเขียน
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป
- ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษาและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให
แนวโนม หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือสมมุติฐาน หรือให การศึกษาวิเคราะหและสรุป
เหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบ ความสามารถดังกลาว ๕๐ คะแนน
- ภาษาไทย
ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
๕๐ คะแนน
ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
- ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง
๑๐๐ คะแนน
- และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
๕๐ คะแนน
- ทดสอบภาษาอังกฤษ
๕๐ คะแนน
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบทายประกาศสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรระดับปฏิบัติการ
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี อัตราคาจางแรกเขาบรรจุ ๒๑,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ อัตรา ทดแทนอัตราเลขที่ ๐732
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรั บ ปริ ญ ญาตรีไมต่ํากวา ทางดา นวิท ยาการคอมพิวเตอร ด านวิ ทยาศาสตร คอมพิวเตอร และด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอรหรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนดใหใชเปน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้
(ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) มีอายุไมเกิน 40 ป บริบูรณ นับถึงวันปดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ที่ ต อ งใช ค วามรูค วามสามารถทางวิ ช าการในการทํ า งาน
ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับ วิท ยาการคอมพิวเตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่น ตามที่ ไดรับ
มอบหมาย
ดานการปฏิบัติการ
๑. ติ ดตั้ งเครื่ องเครื่อ งคอมพิ วเตอร สวนบุค คลและอุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อ ง ระบบเครือ ข ายคอมพิ วเตอร
ทดสอบคุณสมบัติ ดานเทคนิคของระบบ ติดตั้ง ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป เพื่ออํานวยการใหงาน
เทคโนโลยี สารสนเทศในความรั บ ผิ ด ชอบ ดํ า เนิ น ไปได อ ย า งราบรื่ น และ สอดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ของหนวยงาน
๒. ประมวลผล และปรับ ปรุ ง แก ไขแฟ ม ข อ มู ล เขี ย นชุ ดคํ า สั่ ง และคู มื อ คํา อธิ บ ายชุ ด คํา สั่ง ตามข อ
กํ าหนดของระบบงานที่ไดวางแผนไวแ ลวทดสอบความ ถูกตองของคําสั่ง แกไข ข อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อ ให
ระบบปฏิบัติการทํางานได อยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๓. ให บ ริการวิ ช าการด า นต า งๆ เช น ช วยสอน ถายทอด เทคโนโลยี ในสาขาวิ ท ยาการคอมพิ วเตอร
ใหคําปรึกษา แนะนํ าในการปฏิบัติงานแก เจาหนาที่ร ะดับ รองลงมาและ แกนิสิตนัก ศึกษาที่ม าฝก ปฏิบั ติงาน
ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน ในหนาที่เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ดานการวางแผน
1. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
2. รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ ตามเป าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ดานการประสานงาน
1. ประสานการทํางานรวมกันระหวา งทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่ อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
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๒. ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความ
เขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตาม
ดานการบริการ
๑. ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร รวมทั้งตอบ
ปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหผูรับบริการไดรบั ทราบขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
๒. จัดเก็บขอ มูลเบื้อ งตน และใหบ ริการขอ มูลทางวิชาการเกี่ยวกับ ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพื่อให
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบ ขอมูลและความรูตางๆ
ที่เปน ประโยชน สอดคลอง และสนับ สนุน ภารกิจของหนวยงาน และใชป ระกอบการพิ จารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หนวยงานกําหนด
๑. มีความรูดานการพัฒนา Mobile Application แบบ Cross-platform เชน Ionic Framework, React
Native, Google Flutter เปนตน
๒. มีความรูดานการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Javascript, Typescript, Angular, AJAX, Jquery, JSON,
API RESTfull และ Web Service
๓. มีความรูดานระบบฐานขอมูล Oracle, MySQL และ ภาษา SQL
๔. มีความรูดาน Web Design และ Web Programming
๕. มีความรูดาน Software Engineering โดย
 สามารถเก็บความตองการ และสามารถจัดทําเอกสารในรูปแบบ UML ได
 สามารถบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศได
๖. เป น ผู ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาให กั บ งานราชการ และสามารถปฏิ บั ติ ง านนอกเหนื อ เวลาทํ า การปกติ
(เวลา ๐๘:๐๐-๑๖:๓๐ น.)
๗. ถามีประสบการณการทํางาน (ตามคุณสมบัติ ขอ ๑ - ขอ ๕) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
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