
 
 
 

 
 

ประกาศ  
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายได 
ตําแหนงเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 

     
 

ดวยศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความ
ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงเจาหนาที่
วิจัยหรือนัก วิจัย  จํานวน  1 อัตรา  สัง กัดศูนย วิจัย เศรษฐศาสตรประยุกต  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 

ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

2.  หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต หอง EC 131 
ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 10900  
ต้ังแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 ถึงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2550 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน  
เวนวันหยุดราชการ 

4.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในการสมัคร 

4.1 ใบสมัครซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง 
4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน 

1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป 
4.3 สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 



4.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่ง
ออกใหไมเกิน 1 เดือน  

4.6 เพศชาย ตองมีสําเนาใบสด.43 
4.7 ใหผูรับรองซึ่งเปนขาราชการประจําไมต่ํากวาระดับ 4 หรือหากรับราชการทหาร 

ตํารวจ ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก และรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองใบ
แบบฟอรมที่กําหนด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง 

5.  คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไม
จายคืนให เม่ือประกาศรายช่ือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 

6.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2550 ณ  
ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ คุณสุกัญญา คงทอง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือ
สามารถดูรายละเอียดไดที่เวปไซต http://caer.eco.ku.ac.th 

7.  วัน เวลา สถานท่ีการสอบคัดเลือก 

สอบขอเขียนวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00  - 12.00 น. ณ หอง EC 232 ชั้น 
2 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

8.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนยวิจัย-
เศรษฐศาสตรประยุกต ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสามารถ
สอบถามรายละเอียดไดที่ คุณสุกัญญา คงทอง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือสามารถดู
รายละเอียดไดที่เวปไซต http://caer.eco.ku.ac.th 

9.  วัน เวลา สถานท่ีการสอบสัมภาษณ 

สอบสัมภาษณวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2550 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม EC 133 ชั้น 1 
อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



10. ประกาศผลการคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันจันทรที่ 6 สิงหาคม 2550 ณ ศูนยวิจัย- 
เศรษฐศาสตรประยุกต ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ
สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ คุณสุกัญญา คงทอง หมายเลขโทรศัพท 0-2561-5037 ตอ 11 หรือ
สามารถดูรายละเอียดไดที่เวปไซต http://caer.eco.ku.ac.th 

 
 

ประกาศ ณ วันที่   29  มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี  สันติพลวุฒิ) 
 ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ 
พนักงานมหาวิทยาลยัเงนิรายได ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยกุต 

ตําแหนงเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย 
สังกัดศูนยวจิัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 
 
ตําแหนงเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 

เพื่อจางบุคคลบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
ตําแหนงเจาหนาที่วิจัย อัตราคาจางวุฒิปริญญาตรีเดือนละ 8,240 บาท หรือตําแหนงนักวิจัย อัตราคาจาง 
วุฒิปริญญาโท เดือนละ 10,066 บาท สังกัดศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีทางการบริหาร การศึกษา สถิติ 
สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร จิตวิทยา อักษรศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
คณิตศาสตร เกษตรศาสตร เศรษฐศาสตร กฎหมาย พาณิชยศาสตร วารสารศาสตร นิเทศศาสตร รัฐศาสตร 
หรือทางอื่นที่ ก.ม.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีได 

หนาท่ีความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิจัย ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานในดานการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติเก่ียวกับเร่ืองที่จะทําการ
วิจัย เชน ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน วิเคราะห สารเคมี หรือส่ิงของตาง ๆ เพื่อทราบถึง
ลักษณะโครงสรางหรือองคประกอบ รวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการทดสอบ การวิเคราะห เพื่อ
นําไปพิจารณาหาทางแกไขปญหา และ การวางแผนดําเนินงานในดานงานฝกอบรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ 

ความรูความสามารถท่ีตองการ  

1. มีความรูในวิชาการวิจัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน มหาวิทยาลัย 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  

3. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศไทย  

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ในหนาที่  



5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
6. ความรูความสามารถในการจัดระบบงานและบริหารงาน  
7. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
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