ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
_________________________________
ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับปริญญาโท สังกัด ฝายเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา รายละเอียดปรากฎอยูแนบทายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามขอ ๑๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓. การสมัครสอบ
๓.๑ สมัครสอบดวยตนเอง
ผูประสงคจะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่ งานบริหารและธุรการ
สํานักงานเลขานุการ ชั้น ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ทุกวัน
(เว น วั น หยุ ด เสาร - อาทิ ต ย และวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ ) สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ห มายเลขโทรศั พท
๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒
เอกสารและหลักฐาน
(๑) ใบสมั ค รตามแบบฟอร ม ที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด ซึ่ ง ผู ส มั ค รจะต อ งกรอกข อ ความและ
ลงนามดวยลายมือของตนเอง
(๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑๑/๒ x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกัน
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๓) สําเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียดแนบทาย
โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ มีหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันตนสังกัด ภายในวันปดรับสมัคร
(๔) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๕) สําเนาหลักฐานการไดรับยกเวนการเกณฑทหาร หรือ ผานการเกณฑทหาร เชน ใบสด.๘ หรือ
สด.๙ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย)

๒
(๖) หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)
(๗) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบที่สอบผานภาคสอบขอเขียนจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มายื่นภายในเวลา
ที่กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบสัมภาษณ)
(๑) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน
(๒) ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ทาน
ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ หนึ่งในจํานวน
ผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ ระดับซี ๔ ขึ้นไป หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาประจํา หากรับราชการ
ทหาร หรือ ตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัยของผูรับรองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
(๓) ประวัติโดยยอ
คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อประกาศ
รายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว)
๓.๒ สมัครสอบทางออนไลน
ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครไดที่เว็บไซตสมัครงาน http://ku.thaijobjob.com
ตั้งแตวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๑๗๙๒ (เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุด
นักขัตฤกษ) โดยใหผูสมัครสอบดําเนินการดังนี้
(๑) เข า ไปที่ เ ว็ บ ไซต http://ku.thaijobjob.com ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนด และกรอก
ขอความพรอมแนบหลักฐานการสมัครสอบใหถูกตองครบถวน
(๒) พิมพแบบฟอรมการชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ และนําแบบฟอรมไปชําระที่เคานเตอร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เทานั้น (ชําระภายในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หามชําระผาน
ระบบอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง) ดังนี้
- คาธรรมเนียมการสมัคร
ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
- คาธรรมเนียมธนาคารและคาบริการทางอินเตอรเน็ต
ตําแหนงละ ๓๐ บาท
(อัตราเดียวทั่วประเทศ)
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการสมัครสอบจะไมจายคืนใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว
เงื่อนไขการรับสมัคร
(๑) ผู ส มั ค รสอบต อ งเป น ผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตาม
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ
มีหนังสือรับรองวาเปนผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด ภายในวันปดรับสมัคร

๓
(๒) ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผู มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน
ตามความเปนจริง พรอมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร งนี้
ผูสอบผานภาคขอกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือ ตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานคุณวุฒิไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน ทั้งนี้ การสมัครสอบทางออนไลน ถือวาผูสมัครสอบเปนผู
ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจยื่นหลักฐานคุณวุฒิไมตรง
หรือ กรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จจริงตอเจาพนักงาน
(๓) ผูสมัครสอบที่สอบผานภาคสอบขอเขียนจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มายื่นภายในเวลา
ที่กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบสัมภาษณ)
(๓.๑) ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและ
ลงนามดวยลายมือของตนเอง
(๓.๒) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑๑/๒x ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
(๓.๓) สําเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผล
การเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอี ยด
แนบทาย โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หรือ มีหนังสือรับรองวาเปน
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตนสังกัด ภายในวันปดรับสมัคร
(๓.๔) สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๓.๕) สําเนาหลักฐานการไดรับยกเวนการเกณฑทหาร หรือ ผานการเกณฑทหาร เชน ใบสด.๘
หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย)
(๓.๖) หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)
(๓.๗) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถามี)
ผูสมัครสอบที่สอบผานภาคสอบขอเขียนจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มายื่นภายในเวลา
ที่กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการสอบสัมภาษณ)
(๑) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
(๒) ให ผู รั บรอง ซึ่ งมิ ใชบิดา 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
(๓) ประวัติโดยยอ

๔
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลื อก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบี ยบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับ การ
คัดเลือกจะประกาศใหทราบในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรวจสอบรายชื่อไดที่เว็บไซต www.rdi.ku.ac.th
(หัวขอสมัครงาน)
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีสอบภาคขอเขียนและภาคสอบสัมภาษณ ดังนี้
ภาคสอบขอเขียน
๒๕๐ คะแนน
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล ๑๐๐ คะแนน
(๒) วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง ๑๐๐ คะแนน
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
ภาคสอบสัมภาษณ
๑๕๐ คะแนน
ซึ่งในภาคสอบสัมภาษณจะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มและสรางสรรค
เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จึงจะเขาสอบ
ภาคสัมภาษณตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและตองเขาสอบ
ทุกวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดไว และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการ โดยถือเปนที่สิ้นสุด และหากภายหลังตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเปนเท็ จ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูชว ยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผูอาํ นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

๕
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
..................................................
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (จํานวน ๑ อัตรา)
เพื่ อจ างบุ คคลเข าเป นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยเงิ นรายได อั ตราค าจ างเดื อนละ 1๗,๕00 บาท สั งกั ด
ฝายเผยแพรงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทางวิทยาศาสตร
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ
และประสบการณสูงในงานดานการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
หรือ วิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน หรือ พัฒนางาน หรือ แกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
๑. ดานปฏิบัติการ
(๑) การจัดทําวารสารวิชาการ Agriculture and Natural Resources
(๒) รวบรวมขอมูลทางวิชาการ วิเคราะห สังเคราะห ผลงานวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ
(๓) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูล สถิติ การรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน
(๔) ติดตอนัดหมาย เตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการ
ประชุม
(๕) ประสานงานกับบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ
โครงการเพื่อใหดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรว มกันระหว างทีมงาน หรือ หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้ แจงและให ร ายละเอีย ดที่เกี่ย วกับ ขอ มูล ขอเท็จ จริง แกบุคคล หรือ หนว ยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานการบริหารงานทั่ วไป
รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ
ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ที่เปนประโยชนสอดคลองและสนับสนุน ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

๖
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ตองการ
1. มีความรูความสามารถในการพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเปนอยางดี
2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญญาและสรุปเหตุผล
3. สามารถปฏิบัติงานดานวารสารวิชาการได
4. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี เชน โปรแกรม Microsoft office
(เชน Word, Excel, PowerPoint)
5. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
6. มีความรูความสามารถในงานบริหารทั่วไปอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
7. มีความรูความสามารถในการเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพรได
8. ชอบงานประชาสัมพันธ/พิธีกร
………………………….

