ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขยายเวลาการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
............................
ตาม ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป ดรั บสมั ครคั ดเลื อกเพื่ อจ างและแต งตั้ งบุ คคลเข าเป น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย สั ง กั ด
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๒ อัตรา นั้น
เนื่องจากมีผูสนใจมายื่นใบสมัครจํานวนนอย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จึงขอขยายเวลาการเปดรับสมัครตําแหนงดังกลาว โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๒ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ ผูสมัครเขารั บ การคั ดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่ว ไปและไมมีลักษณะตองหามตามความ
ในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลั ยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหาสิบปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(๓) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริต หรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ เปนคนไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถ หรือ เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิ ดที่ ได
กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกลงโทษใหออกปลดออก หรือ ไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่น
ของรัฐ องคการมหาชนหนวยงานเอกชน หรือ องคการระหวางประเทศ
(๘) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกเพราะกระทําผิ ดวินั ย ตาม
ขอบังคับนี้ หรือ กฎหมายอื่น

๒
ของรัฐ

(๙) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ เขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

๒.๒ ผู ส มั ค รคั ด เลื อ กต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายละเอี ย ด
แนบทายประกาศนี้
๓. การรับสมัครและคาธรรมเนียม
๓.๑ กรณียื่นใบสมัครดวยตนเอง
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ ก ขอและยื่ น ใบสมั ค รพร อ มหลั ก ฐานด ว ยตนเองได ที่
งานบริหารและธุรการ ชั้น ๑ สํานักงานเลขานุการ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห ง
มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร ตั้ งแต บัด นี้ จนถึ งวั น ที่ ๓๐ มิถุน ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐
(เว น วั น หยุ ด เสาร -อาทิ ต ย และวั น หยุ ด นั กขัต ฤกษ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท
โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒
 เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะต องกรอกขอความและ
ลงนามด ว ยลายมื อของตนเอง (ลายมื อชื่ อของผูส มัครในใบสมัครและบัต รประจํา ตัว สอบเปนหลักฐานสําคัญ
ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน)
๒. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไม ใสแวนตาดํา ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้ ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๓. สํ า เนาปริ ญ ญาบั ตร หรือ หนังสือรับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุ มัติ และใบคะแนน
แสดงผลการเรี ย นที่ แ สดงว า เป น ผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ กํ า หนดไว
ในรายละเอียดแนบทาย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คัดเลือก
๔. หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)
๕. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล
๖. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๗. สําเนาใบสําคัญทางทหาร เชน ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเปนชาย
สําหรับผูสมัครที่ผานการสอบข อเขี ยนจะต องนําเอกสารดั งต อไปนี้ มายื่นภายในเวลาที่
กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานขอ ๘. ขอ ๙. และขอ ๑๐. ภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบ
สัมภาษณ)
๘. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม
เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน
๙. ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน
ซึ่ งเป น ผู รู จักกั บ ผูส มั ครเปน อยา งดี กรอกคํ ารับ รองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้
หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาว ตองเปนขาราชการ หรือ พนักงานประจํา หรือ หากรับราชการทหาร หรือ ตํารวจตอง
มียศไมต่ํ า กวา รอ ยเอก พรอ มแนบสํ าเนาบัต รประจํ าตัว ขา ราชการ หรือ บัต รพนัก งานประจํ า ของผูร ับ รอง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
๑๐. ประวัติยอ

๓

 คาธรรมเนียมการสมัคร

คาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๒๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อ
ประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว)
๓.๒ กรณียื่นใบสมัครผานระบบออนไลน
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครผานระบบออนไลนได ตั้งแตวันที่ ๑๖
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ที่ห มายเลข
โทรศัพท ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒ หรือ ๐๘๖-๓๒๓-๗๘๙๘ โดยใหผูสมัครดําเนินการ
ดังนี้
๑. เขาไปที่เว็บไซต http://ku.thaijobjob.com กรอกขอความพรอมแนบหลักฐานการสมัครให
ถูกตองครบถวนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
๒. พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
๓. นํ าแบบฟอร มไปชํ าระค าธรรมเนี ยมที่ เคาน เตอร บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ทุ กสาขาทั่ วประเทศ
(ชําระภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และภายในเวลาทําการของ
ธนาคาร) ทั้ ง นี้ การสมั ค รสอบจะมี ผ ลสมบู ร ณ เ มื่ อ ชํ า ระค า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รสอบผ า นเคาน เ ตอร
ธนาคารกรุงไทยเรียบรอยแลว
 คาธรรมเนียมการสมัคร

๑. คาธรรมเนียมการสอบ
ตําแหนงละ ๒๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต
ตําแหนงละ ๓๐ บาท
(อัตราเดียวทั่วประเทศ) ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการสอบเมื่อชําระแลวจะไมจายคืนใหไมวาจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบเรียบรอยแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียน และจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ
ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ผูสมัครสามารถตรวจสอบ พิมพใบสมัครและบัตรประจําตัว
สอบไดดวยตนเองที่เว็บไซต http://ku.thaijobjob.com
 เงื่อนไขการรับสมัคร

เทานั้น

๑. การสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครจะสมัครสอบออนไลนทางอินเตอรเน็ต ไดเพียงครั้งเดี ยว

๒. ผู ส มั ค รสอบเลื อ กสมั ค รได เ พี ย ง ๑ ตํ า แหน ง เท า นั้ น เมื่ อ เลื อ กแล ว จะไม ส ามารถ
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขขอมูลได
๓. ผู ส มั ครสอบต อ งเป น ผู มีวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสํ าหรั บ ตํ า แหน ง ตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ
มีหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด โดยอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
๔. ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน
ตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร
โดยจะตองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงภายหลังการสอบผานขอเขียนแลว

๔
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไม
ตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะถือวาผูสมัคร
สอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๕. การสมัครสอบผานระบบออนไลน ถือวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐาน
แจงความเท็จจริงตอเจาพนักงาน
๖. ผูสมัครสอบที่สอบผานภาคสอบขอเขียนจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มายื่นภายในเวลา
ที่กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบสัมภาษณ)
๖.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความ
และลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายมือชื่อของผูสมัครในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญ
ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน)
๖.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑๑/๒x๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๖.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบคะแนน
แสดงผลการเรี ย นที่ แสดงว า เป น ผูมีวุ ฒิการศึกษาตรงกับ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปด
รับสมัคร
๖.๔ หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)
๖.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล
๖.๖ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๖.๗ สําเนาหลักฐานการไดรับยกเวนการเกณฑทหาร หรือ ผานการเกณฑทหาร เชน
ใบสด.๘ หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย)
๖.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะ
ตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน
๖.๙ ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน
๓ ทาน ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ หนึ่งใน
จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ ระดับซี ๔ ขึ้นไป หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาประจํา หากรับ
ราชการทหาร หรือ ตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัว
พนักงานมหาวิทยาลัยของผูรับรองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
๖.๑๐ ประวัติยอ
๔. การประกาศรายชื่ อผู มีสิทธิเ ข ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทํา การคัด เลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให ทราบในภายหลัง ตรวจสอบรายชื่อได ที่เว็บ ไซต www.rdi.ku.ac.th หัวขอสมัครงาน หรือเว็บไซต
http://ku.thaijobjob.com หรือ ที่บอรดประชาสัมพันธ ชั้น ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๕
๕. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภา มหากาญจนกุล)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

๖
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
..........................
ตําแหนงที่ ๑ ตําแหนง นักวิจัย (ปริญญาโท) จํานวน ๑ อัตรา
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เกี่ยวของเทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานโดยทั่วไปและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
และประสบการณสูงในงานดานการวิจัย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือ วิจัย เพื่อ
การปฏิ บั ติ งาน หรื อ พั ฒ นางาน หรื อ แก ไขปญ หาในงานที่มีความยุงยาก และมีขอบเขตกวางขวาง เนน การ
ใหบริการเครื่องมื อวิทยาศาสตร ขั้น สูง การบริการวิเคราะห วิจั ยดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรียแ ละ
สารปนเปอนในอาหาร เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทั่วไป ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหขอมูล และดําเนินการวิจัย ในฐานะหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะหจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร การประเมินความ
เสี่ยงของสารพิษในอาหาร สามารถกําหนดหัวขอเรื่องในการทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาขอมูล การศึกษา
และประเมินผลได จัดทํารายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุวตั ถุประสงค
และแผนงานที่ กํา หนด การแก ไขป ญ หา และวางแผนดําเนิน งานในดานตางๆ ตลอดจนเผยแพรผ ลงานดา น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และสรางองคความรูใหมในดานดังกลาว
(๒) ใหบริการวิเคราะหตรวจสอบ และใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับ การ
ตรวจวิเคราะหจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
(๓) สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา ถายทอดความรูในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา แกนิสิต/นักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน และ
ชุมชน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานหรือโครงการที่รับผิดชอบ รวมวางแผน และประสานงานระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการดานความปลอดภัยอาหาร
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว

๗
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย ในการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
๔. ดานการบริการ
๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพร ถายทอดความรู ดานการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง
การวิเคราะหวิจัยดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และขอมูลทางวิชาการในสายงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
(๒) ใหบริการ และดูแลแกไขปญหาเบื้องตน ใหเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความพรอมใชงาน
การใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ และใหบริการ
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ตองการ
๑. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด
๒. มีประสบการณในงานวิจัย และการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ทางดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรีย
หรือสารปนเปอนในอาหาร หรือมีงานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ซึ่งไดรับการยอมรับในฐานขอมูล
SCOPUS หรือ TCI (หากมีประสบการณ หรือหนังสือรับรองดานนี้ จะพิจารณาเปนพิเศษ)
๓. มีความคิดในเชิงวิจัย
๔. มีความรูในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
๕. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได ทั้งการพูด การอาน และการเขียน และเหมาะสม
กับการปฏิบัติหนาที่
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้
๑. ภาคสอบขอเขียน
๒๕๐ คะแนน
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล ๑๐๐ คะแนน
(๒) วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง ๑๐๐ คะแนน
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
๒. ภาคสอบสัมภาษณ
๑๕๐ คะแนน
ซึ่งในภาคสอบสัมภาษณจะประเมินบุ คคล โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มและสรางสรรค
เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จึงจะเขาสอบภาค
สัมภาษณตอไป

๘
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและไดคะแนนรวมทั้งสิ้น
ไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนที่สิ้นสุด และหากภายหลัง
ตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี
.........................

๙
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
..........................
ตําแหนงที่ ๒ ตําแหนง วิศวกร (ปริญญาตรี) จํานวน ๑ อัตรา
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๒๑,๐๐๐ บาท สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมศาสตร
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานโดยทั่วไปและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานทั่วไปโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิศวกรรมทั่วไป การวิเคราะห วิจัย คนควา และออกแบบแปลนแผนผังทางดานวิศวกรรมทั่วไป การควบคุมและ
การบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทั่วไป ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมดานตาง ๆ
และเพื่อการวิเคราะห วิจัย คนควา และการออกแบบ วางแผนผังทางดานวิศวกรรม
(๒) ศึกษาคนควาเรื่องตาง ๆ ประกอบการวิเคราะห วิจัย แกไข และปรับปรุงงานวิศวกรรม เพื่อให
การปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงดวยดี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน
(๓) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนําใน การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
(๑) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ
(๒) รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ย วข อง
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิศวกรรม รวมทั้งตอบ
ปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ทีเ่ ปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานวิศวกรรมเพื่อใหบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปน

๑๐
ประโยชนสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑมาตรการตาง ๆ
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ตองการ
๑. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด
๒. ปฏิบัติงานซอมบํารุง ดูแลรักษาอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรเบื้องตน
๓. ปฏิบัติงานซอมบํารุง ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคประจําอาคาร เชนระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา
ระบบประปา ระบบโทรศัพท ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๔. ปฏิบัติงานตางๆตามที่ไดรับมอบหมาย
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้
๑. ภาคสอบขอเขียน
๒๕๐ คะแนน
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล ๑๐๐ คะแนน
(๒) วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง (มีสอบปฏิบัติ) ๑๐๐ คะแนน
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
๒. ภาคสอบสัมภาษณ
๑๕๐ คะแนน
ซึ่งในภาคสอบสั มภาษณ จะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวั ติสวนตัว ประวัติการศึ กษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มและสรางสรรค
เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จึงจะเขาสอบภาค
สัมภาษณตอไป
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและไดคะแนนรวมทั้งสิ้น
ไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนที่สิ้นสุด และหากภายหลังตรวจ
พบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็จ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสงวนสิทธิ
ในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี
.........................

