
รายช่ือต าแหน่ง 
ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ / พนักงานราชการ 

จัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

ล าดับ ต าแหน่ง ล าดับ ต าแหน่ง 
1 นิติกร 17 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
2 นักวิชาการเงินและบัญชี 18 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3 นักประชาสัมพันธ์ 19 นักวิชาการเกษตร 
4 นักวิชาการพัสดุ 20 นักวิทยาศาสตร์ 
5 วิศวกร 21 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 บรรณารักษ์ 
7 บุคลากร 23 นักเอกสารสนเทศ 
8 นักตรวจสอบภายใน 24 เจ้าหน้าที่วิจัย  
9 นักวิเทศสัมพันธ์ 25 นักวิชาการประมง 

10 นักวิชาการสถิติ 26 นักวิชาการช่างศิลป์ 
11 วิศวกรเคมี 27 นักจดหมายเหตุ 
12 นักวิชาการสัตวบาล 28 นายช่างกลเรือ 
13 นักวิชาการโภชนาการ 29 นายเรือ 
14 นักสุขศึกษา 30 นักจิตวิทยา 
15 นักวิชาการศึกษา 31 นักเทคนิคการแพทย์ 
16 นักทรัพยากรบุคคล   

 

กลุ่มงานบริการ 
ล าดับ ต าแหน่ง ล าดับ ต าแหน่ง 

1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 12 ช่างพิมพ์ 
2 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 13 ช่างศิลป์ 
3 ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 14 ช่างเขียนแบบ 
4   ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ 15 ช่างเครื่องยนต์ 
5 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร 16 ช่างไฟฟ้า 
6 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 17 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
7 ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 18 ช่างเทคนิค 
8 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 19 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
9 ผู้ปฏิบัติงานประมง 20 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

10 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 21 ช่างทันตกรรม 
11 ช่างภาพ   

 

กลุ่มวิชาชีพ 
ล าดับ ต าแหน่ง ล าดับ ต าแหน่ง 

1 วิศวกรโลหการ 8 ทันตแพทย์ 
2 วิศวกรเครื่องกล 9 พยาบาล 
3 วิศวกรโยธา 10 สัตวแพทย์ 
4 วิศวกรการเกษตร 11 นักกายภาพบ าบัด 
5 วิศวกรไฟฟ้า 12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6 สถาปนิก 13 เภสัชกร 
7 แพทย์   
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รายช่ือต าแหน่ง 
 ลูกจ้างประจ า / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  / พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจ า          
 จัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง 
1. พนักงานทั่วไป 1. พนักงานขาย 1. ช่างไฟฟ้า 
2. คนสวน 2. พนักงานธุรการ 2. ช่างไม ้
3. พนักงานสถานที่ 3. พนักงานพิมพ์ 3. ช่างปูน 
4. แม่บ้าน 4. พนักงานขยายเสียง 4. ช่างส ี
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 5. ครูพี่เลี้ยง 5. ช่างเครื่องจักรกล 
6. ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 6. พี่เลี้ยง 6. ช่างเครื่องยนต์ 
7. พนักงานประจ าพิพิธภัณฑ์ 7. พนักงานช่วยการพยาบาล 7. ช่างฝีมือโรงงาน 
8. พนักงานรับโทรศัพท์ 8. พนักงานผ่าและรักษาศพ 8. ช่างเหล็ก 
9. พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 9. ผู้ชว่ยพนักงานผลิตทดลอง 9. พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
10. พนักงานเลี้ยงสัตว์ 10. พนักงานผลิตทดลอง 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
11. พนักงานโรงพิมพ์ 11. พนักงานประจ าห้องทดลอง 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
12. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 12. พนักงานห้องปฏิบัติการ 12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
13. พนักงานซ่อมเอกสาร 13. พนักงานเรือนรุกขรังสี 13. ช่างระบบน้ า 
14. พนักงานโสตทัศนศึกษา 14. นายท้ายเรือกลชายทะเล 14. ช่างต่อท่อ 
15. พนักงานบริการ 15. พนักงานขับรถยนต์ 15. ช่างประปา 
 16. พนักงานห้องสมุด 16. ผู้ชว่ยช่างทั่วไป 
 17. พนักงานการศึกษา 17. ช่างกลโรงงาน 
 18. พนักงานการเกษตร 18. ช่างกลึง 
 19. พนักงานการเงินและบัญชี 19. ช่างเคาะพ่นสี 
 20. พนักงานประกอบอาหาร 20. ช่างเชื่อม 
 21. พนักงานพัสดุ 21. ช่างต่อท่อ 
 22. พนักงานสื่อสาร 22. ช่างฝีมือทั่วไป 
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รายช่ือต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 

ล าดับ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
1. กองคลัง คณะเกษตร 
2. กองแผนงาน คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ 
3. กองกิจการนิสิต คณะบรหิารธุรกิจ 
4. กองการเจ้าหน้าที ่ คณะประมง 
5. กองกลาง คณะมนุษยศาสตร ์
6. กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ คณะวนศาสตร ์
7. กองวิเทศสัมพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร ์
8. ส านักงานประกนัคณุภาพ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
9. ส านักงานกฎหมาย คณะศกึษาศาสตร ์

10. ส านักงานทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร ์
11. ส านักงานตรวจสอบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
12. ส านักงานบรกิารวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ 
13. ส านักการกีฬา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
14. สถานพยาบาล มก. คณะสิ่งแวดล้อม 
15. กองบรกิารกลาง ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16. กองบรหิารทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา บัณฑิตวิทยาลัย 
17. กองบรหิารวิชาการและนิสิต ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
18. กองบรกิารกลาง ส านกังานวิทยาเขตก าแพงแสน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 
19. กองบรหิารทั่วไป ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20. กองบรหิารการวิจัยและบริการวชิาการ ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน ส านักทะเบียนและประมวลผล 
21. กองบรกิารกลาง ส านกังานวิทยาเขต  

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
ส านักบริการคอมพิวเตอร ์

22. กองบรหิารทั่วไป ส านักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

23. กองบรหิารวิชาการและนิสิต   
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ส านักหอสมุด 

24 กองบรหิารการวิจัยและบริการวชิาการ ส านักงานวทิยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

25.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
26.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
27.  คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
28.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
29.  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
30.  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
31.  คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 
32.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 
33.  คณะวิทยาการจัดการศรีราชา 
34.  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
35.  คณะพาณิชย์นาวนีานาชาติ 
36.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ 
37.   คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
38.  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
39  คณะสาธารณสขุศาสตร ์
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