
รายช่ือตำแหนง 
ขาราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จัดตามกลุมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กลุมงานอำนวยการและเช่ียวชาญเฉพาะ 

ลำดับ ตำแหนง ลำดับ ตำแหนง 
1 นิติกร 16 นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
2 นักวิชาการเงินและบัญช ี 17 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
3 นักประชาสัมพันธ 18 นักวิชาการเกษตร 
4 นักวิชาการพัสดุ 19 นักวิทยาศาสตร 
5 วิศวกร 20 นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 
6 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 21 บรรณารักษ 
7 นักทรัพยากรบุคคล 22 นักเอกสารสนเทศ 
8 นักตรวจสอบภายใน 23 เจาหนาท่ีวิจัย  
9 นักวิเทศสัมพันธ 24 นักวิชาการประมง 

10 นักวิชาการสถิติ 25 นักวิชาการชางศิลป 
11 วิศวกรเคมี 26 นักจดหมายเหตุ 
12 นักวิชาการสัตวบาล 27 นายชางกลเรือ 
13 นักวิชาการโภชนาการ 28 นายเรือ 
14 นักสุขศึกษา 29 นักจิตวิทยา 
15 นักวิชาการศึกษา 30 นักเทคนิคการแพทย 

 

กลุมงานบริการ 
ลำดับ ตำแหนง ลำดับ ตำแหนง 

1 ผูปฏิบัติงานบริหาร 12 ชางพิมพ 
2 ผูปฏิบัติงานพยาบาล 13 ชางศิลป 
3 ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 14 ชางเขียนแบบ 
4 ผูปฏิบัติงานโภชนาการ 15 ชางเครื่องยนต (พนักงานฯเงินรายได) 
5 ผูปฏิบัติงานการเกษตร 16 ชางไฟฟา (พนักงานฯเงินรายได) 
6 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 17 ชางอิเล็กทรอนิกส 
7 ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 18 ชางเทคนิค 
8 ผูปฏิบัติงานหองสมุด 19 ผูปฏิบัติงานทันตกรรม 
9 ผูปฏิบัติงานประมง 20 ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

10 ชางเครื่องคอมพิวเตอร 21 ชางทันตกรรม 
11 ชางภาพ   

 

กลุมวิชาชีพ 
ลำดับ ตำแหนง ลำดับ ตำแหนง 

1 วิศวกรโลหการ 8 ทันตแพทย 
2 วิศวกรเครื่องกล 9 พยาบาล 
3 วิศวกรโยธา 10 สัตวแพทย 
4 วิศวกรการเกษตร 11 นักกายภาพบำบัด 
5 วิศวกรไฟฟา 12 นักวิชาการคอมพิวเตอร 
6 สถาปนิก 13 เภสัชกร 
7 แพทย   
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 ลูกจางประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  / พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพจากลูกจางประจำ          
 จัดตามกลุมการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมงานบริการพ้ืนฐาน กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง 
1. พนักงานท่ัวไป 1. พนักงานขาย 1. ชางไฟฟา (ลูกจางประจำ) 
2. คนสวน 2. พนักงานธุรการ 2. ชางไม 
3. พนักงานสถานท่ี 3. พนักงานพิมพ 3. ชางปูน 
4. แมบาน 4. พนักงานขยายเสียง 4. ชางส ี
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 5. ครูพ่ีเลี้ยง 5. ชางเครื่องจักรกล 
6. ผูดูแลหมวดสถานท่ี 6. พ่ีเลี้ยง 6. ชางเครื่องยนต (ลูกจางประจำ) 
7. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ 7. พนักงานชวยการพยาบาล 7. ชางฝมือโรงงาน 
8. พนักงานรับโทรศัพท 8. พนักงานผาและรักษาศพ 8. ชางเหล็ก 
9. พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 9. ผูชวยพนักงานผลิตทดลอง 9. พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง 
10. พนักงานเลี้ยงสัตว 10. พนักงานผลิตทดลอง 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
11. พนักงานโรงพิมพ 11. พนักงานประจำหองทดลอง 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
12. พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป 12. พนักงานหองปฏิบัติการ 12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
13. พนักงานซอมเอกสาร 13. พนักงานเรือนรุกขรังสี 13. ชางระบบน้ำ 
14. พนักงานโสตทัศนศึกษา 14. นายทายเรือกลชายทะเล 14. ชางตอทอ 
15. พนักงานบริการ 15. พนักงานขับรถยนต 15. ชางประปา 
 16. พนักงานหองสมุด 16. ผูชวยชางท่ัวไป 
 17. พนักงานการศึกษา 17. ชางกลโรงงาน 
 18. พนักงานการเกษตร 18. ชางกลึง 
 19. พนักงานการเงินและบัญชี 19. ชางเคาะพนสี 
 20. พนักงานประกอบอาหาร 20. ชางเชื่อม 
 21. พนักงานพัสดุ 21. ชางตอทอ 
 22. พนักงานสื่อสาร 22. ชางฝมือท่ัวไป 
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ลำดับ ผูอำนวยการกอง หัวหนาสำนักงานเลขานกุาร 
1. กองคลัง คณะเกษตร 
2. กองแผนงาน คณะเทคนคิการสัตวแพทย 
3. กองกิจการนิสิต คณะบรหิารธุรกิจ 
4. กองการเจาหนาที ่ คณะประมง 
5. กองกลาง คณะมนุษยศาสตร 
6. กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี คณะวนศาสตร 
7. กองวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร 
8. สำนักงานพัฒนาคณุภาพและบรหิารความเส่ียง คณะวศิวกรรมศาสตร 
9. สำนักงานกฎหมาย คณะศกึษาศาสตร 

10. สำนักงานทรัพยสิน คณะเศรษฐศาสตร 
11. สำนักงานตรวจสอบภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
12. สำนักงานบรกิารวิชาการ คณะสังคมศาสตร 
13. สำนักการกีฬา คณะสัตวแพทยศาสตร 
14. สถานพยาบาล มก. คณะส่ิงแวดลอม 
15. กองบรกิารกลาง สำนกังานวิทยาเขตศรีราชา คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16. กองบรหิารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา บัณฑิตวิทยาลัย 
17. กองบรหิารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร 
18. กองบรกิารกลาง สำนกังานวิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
19. กองบรหิารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร 
20. กองบรหิารงานวิจัยและบริการวชิาการ สำนักงานวทิยาเขตกำแพงแสน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
21. กองบรหิารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สำนักบริหารการศึกษา 
22. กองบรหิารกิจการนิสิต สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สำนักบริการคอมพิวเตอร 
23. กองบรหิารทรัพยสิน สำนักงานวทิยาเขตกำแพงแสน สำนักสงเสริมและฝกอบรม 
24 กองบรกิารกลาง สำนกังานวิทยาเขต  

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
สำนักหอสมุด 

25. กองบรหิารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะเกษตร กำแพงแสน 

26. กองบรหิารวิชาการและนิสิต  สำนักงานวิทยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะวศิวกรรมศาสตร กำแพงแสน 

27. กองบรหิารการวิจัยและบริการวชิาการ สำนักงานวทิยาเขต 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

28.  คณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
29.  คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 
30.  สำนักหอสมุด กำแพงแสน 
31.  สำนักสงเสริมและฝกอบรม กำแพงแสน 
32.  คณะวิทยาศาสตร ศรรีาชา 
33.  คณะวศิวกรรมศาสตร ศรีราชา 
34.  คณะวิทยาการจัดการศรีราชา 
35.  คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา 
36.  คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ 
37.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
38.  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
39   คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
40  คณะสาธารณสุขศาสตร 




