
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

............................ 
 

ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจางและ
แตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖ และขอ ๗๐ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี 
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังตอไปนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง 
  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๒ อัตรา 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ๒.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามความ 
ในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)  
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 
(๓) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง 

(ข) ลักษณะตองหาม 
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจาหนาท่ี

ในพรรคการเมือง 
(๒) เปนคนวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ เปนคนไรความสามารถ หรือ 

เสมือนไรความสามารถ หรือ เปนโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน 
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ 
(๗) เคยถูกลงโทษใหออกปลดออก หรือ ไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ องคการมหาชนหนวยงานเอกชน หรือ องคการระหวางประเทศ 
(๘) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม

ขอบังคับนี้ หรือ กฎหมายอ่ืน 

 

 

 



๒ 

 

(๙) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ เขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 

๒.๒ ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียด 
แนบทายประกาศนี ้

๓. การรับสมัครและคาธรรมเนียม 

๓.๑ กําหนดการรับสมัครและข้ันตอนการสมัครออนไลน 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  
๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒ หรือ ๐๘๖-๓๒๓-๗๘๙๘ (เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ) โดยใหผูสมัครดําเนินการดังนี้ 

(๑) เขาไปท่ีเว็บไซต http://ku.thaijobjob.com กรอกขอความพรอมแนบหลักฐานการ
สมัครใหถูกตองครบถวนและปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

(๒) พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
(๓) นําแบบฟอรมไปชําระคาธรรมเนียมท่ีเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

ท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ภายในเวลาทําการของธนาคาร)  
ท้ังนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบผานเคานเตอรธนาคารกรุงไทย
เรียบรอยแลว 

๓.๒ คาธรรมเนียมการสมัครมีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) คาธรรมเนียมการสอบ                                                  ตําแหนงละ   ๒๐๐  บาท 
(๒) คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต           ตําแหนงละ    ๓๐  บาท  

(อัตราเดียวท่ัวประเทศ) ท้ังนี้ คาธรรมเนียมการสอบเม่ือชําระแลวจะไมจายคืนใหไมวาจะกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

๓.๓ ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมการสอบเรียบรอยแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน และจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ

ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ผูสมัครสามารถตรวจสอบ พิมพใบสมัครและบัตรประจําตัว
สอบไดดวยตนเองท่ีเว็บไซต http://ku.thaijobjob.com  

๔.  เง่ือนไขการรับสมัคร 
๔.๑ ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครจะสมัครสอบออนไลนทางอินเตอรเน็ต ไดเพียงครั้งเดียว

เทานั้น 
๔.๒ ผูสมัครสอบเลือกสมัครไดเพียง ๑ ตําแหนงเทานั้น เ ม่ือเลือกแลวจะไมสามารถ

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอมูลได 

๔.๓ ผูสมัครสอบตองเปนผู มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ 
มีหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 

๔.๔ ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน 
ตามความเปนจริง พรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร  
โดยจะตองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงภายหลังการสอบผานขอเขียนแลว  

http://ku.thaijobjob.com/
http://ku.thaijobjob.com/


๓ 

 

ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไมตรง 
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

๔.๕ การสมัครสอบออนไลนทางอินเตอรเน็ต ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจงความเท็จจริงตอเจาพนักงาน 

๔.๖ ผูสมัครสอบท่ีสอบผานภาคสอบขอเขียนจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มาย่ืนภายในเวลาท่ี
กําหนด (หากไมสามารถย่ืนหลักฐานภายในเวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบสัมภาษณ)  

 (๑) ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและ 
ลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายมือช่ือของผูสมัครในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญ 
ในการยืนยันตัวบุคคล ท้ังนี้ การลงลายมือช่ือเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

(๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด  ๑๑/๒x๒  นิ้ว ซ่ึงถายไวครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป 

(๓) สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนน
แสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปด
รับสมัคร 

(๔) หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี) 
(๕) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล  
(๖) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๗) สําเนาหลักฐานการไดรับยกเวนการเกณฑทหาร หรือ ผานการเกณฑทหาร เชน ใบสด.๘ 

หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย) 
(๘) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคท่ีมีลักษณะ

ตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงออกให 
ไมเกิน ๑ เดือน   

(๙) ใหผูรับรอง ซ่ึงมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน  
๓ ทาน   ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ หนึ่งใน
จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ ระดับซี ๔ ข้ึนไป หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาประจํา หากรับ
ราชการทหาร หรือ ตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัว
พนักงานมหาวิทยาลัยของผูรับรองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง  

(๑๐) ประวัติยอ 

๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก 

รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือกและระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก
จะประกาศใหทราบในภายหลัง ตรวจสอบรายชื่อไดท่ีเว็บไซต www.rdi.ku.ac.th หัวขอสมัครงาน หรือเว็บไซต 
http://ku.thaijobjob.com หรือ ท่ีบอรดประชาสัมพันธ ชั้น ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

http://www.rdi.ku.ac.th/
http://ku.thaijobjob.com/


๔ 

 

๖.  หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

 
                               ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
                                                          (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล) 
                                                             ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันท่ี  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

.......................... 
 

ตําแหนงท่ี  ๑  ตําแหนง นักวิจัย (ปริญญาโท)  จํานวน  ๑  อัตรา 
เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี หรือคุณวุฒิ

อยางอ่ืนท่ีเก่ียวของเทียบไดไมต่ํากวานี้ 

ลักษณะงานโดยท่ัวไปและหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ 

และประสบการณสูงในงานดานการวิจัย ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือ วิจัย เพ่ือ 
การปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางาน หรือ แกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวาง เนนการ
ใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง การบริการวิเคราะหวิจัยดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรียและ 
สารปนเปอนในอาหาร เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ัวไป ดังนี้ 

๑.  ดานการปฏิบัติการ 

(๑)  ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหขอมูล และดําเนินการวิจัย ในฐานะหัวหนาโครงการ 

และผูรวมโครงการ เพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะหจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร การประเมินความ

เสี่ยงของสารพิษในอาหาร สามารถกําหนดหัวขอเรื่องในการทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาขอมูล การศึกษา

และประเมินผลได จัดทํารายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค

และแผนงานท่ีกําหนด การแกไขปญหา และวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ ตลอดจนเผยแพรผลงานดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และสรางองคความรูใหมในดานดังกลาว 

(๒)  ใหบริการวิเคราะหตรวจสอบ และใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ

ตรวจวิเคราะหจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

(๓)  สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการใหคําปรึกษา 

แนะนํา ถายทอดความรูในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา แกนิสิต/นักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน และ

ชมุชน  

๒.  ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานหรือโครงการท่ีรับผิดชอบ  รวมวางแผน และประสานงานระหวางหนวยงาน

ภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานความปลอดภัยอาหาร 

๓.  ดานการประสานงาน 

(๑)  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 



๖ 

 

(๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ในการพิจารณากําหนดนโยบาย 

แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

๔.  ดานการบริการ 

๑)  ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพร ถายทอดความรู ดานการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรข้ันสูง 

การวิเคราะหวิจัยดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง

ตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี และขอมูลทางวิชาการในสายงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

หนวยงาน นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน และสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงาน 

(๒)  ใหบริการ และดูแลแกไขปญหาเบื้องตน ใหเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความพรอมใชงาน 

การใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ และใหบริการ 

ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีตองการ 
๑. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 

๒. มีประสบการณในงานวิจัย และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ทางดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรีย 

หรือสารปนเปอนในอาหาร (หากมีหนังสือรับรองหรือประสบการณดานนี้ จะพิจารณาเปนพิเศษ) 

๓. มีความคิดในเชิงวิจัย 

๔. มีความรูในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 

๕. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถสื่อสารได ท้ังการพูด การอาน และการเขียน และเหมาะสม

กับการปฏิบัติหนาท่ี 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้  
๑. ภาคสอบขอเขียน ๒๕๐   คะแนน 

(๑)  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล   ๑๐๐  คะแนน 
(๒)  วิชาความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง   ๑๐๐  คะแนน  
(๓)  วิชาภาษาอังกฤษ  ๕๐  คะแนน 
 

๒. ภาคสอบสัมภาษณ ๑๕๐ คะแนน 
ซ่ึงในภาคสอบสัมภาษณจะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ

ประวัติการทํางานของผูเขาสอบสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มและสรางสรรค  
เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน  

ท้ังนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะเขาสอบภาค
สัมภาษณตอไป 



๗ 

 

เกณฑการตัดสิน 
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและไดคะแนนรวมท้ังสิ้น 

ไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนท่ีสิ้นสุด และหากภายหลัง
ตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี 

 
......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันท่ี  ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

.......................... 
 

ตําแหนงท่ี  ๒  ตําแหนง วิศวกร (ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา 
เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัยทาง

วิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร

หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ลักษณะงานโดยท่ัวไปและหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานท่ัวไปโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนและโครงการ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ

วิศวกรรมท่ัวไป การวิเคราะห วิจัย คนควา และออกแบบแปลนแผนผังทางดานวิศวกรรมท่ัวไป การควบคุมและ

การบริหารงานวิศวกรรมท่ัวไป และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ัวไป ดังนี้ 

๑. ดานการปฏิบัติการ 

(๑) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม เพ่ือการวางแผนโครงการเก่ียวกับวิศวกรรมดานตาง ๆ 
และเพ่ือการวิเคราะห วิจัย คนควา และการออกแบบ วางแผนผังทางดานวิศวกรรม 

(๒) ศึกษาคนควาเรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห วิจัย แกไข และปรับปรุงงานวิศวกรรม เพ่ือให 
การปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 

(๓) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนําใน การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ
รองลงมา และแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

๒. ดานการวางแผน 

 (๑) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ   

 (๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๓.  ดานการประสานงาน 

 (๑)  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

 (๒)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  ดานการบริการ 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรม รวมท้ังตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน  

(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานวิศวกรรมเพ่ือใหบุคลากร
ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปน



๙ 

 

ประโยชนสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ  

ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีตองการ 
๑. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 

๒. ปฏิบัติงานซอมบํารุง ดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรเบื้องตน 

๓. ปฏิบัติงานซอมบํารุง ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคประจําอาคาร เชนระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา 

ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

๔. ปฏิบัติงานตางๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้  
๑. ภาคสอบขอเขียน ๒๕๐   คะแนน 

(๑)  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล   ๑๐๐  คะแนน 
(๒)  วิชาความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง (มีสอบปฏิบัติ)  ๑๐๐  คะแนน  
(๓)  วิชาภาษาอังกฤษ  ๕๐  คะแนน 

๒. ภาคสอบสัมภาษณ ๑๕๐ คะแนน 
ซ่ึงในภาคสอบสัมภาษณจะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ

ประวัติการทํางานของผูเขาสอบสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มและสรางสรรค  
เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน  

ท้ังนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะเขาสอบภาค
สัมภาษณตอไป 
เกณฑการตัดสิน 

ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและไดคะแนนรวมท้ังสิ้น 
ไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนท่ีสิ้นสุด และหากภายหลังตรวจ
พบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี 

 
......................... 
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