
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนกังานมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 6/2550 
---------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีความประสงคดําเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกร จํานวน 1 อัตรา 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 4/2550 ลงวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2550 เร่ือง แตงตั้งรองอธิการบดี และคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 596/2550 ลงวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบหมายใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน พ.ศ.2543 จึงใหรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง 
ปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบทายประกาศนี้  

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในขอ 8 แหงประกาศ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูสนใจประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครไดที่งานการเจาหนาที่ กองธุรการ  

(กําแพงแสน) อาคารชูชาติ กําภู สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตั้งแตวันท่ี 6 ธันวาคม 2550 ถึงวันท่ี 4 
มกราคม 2551 ระหวางเวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
4.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง  

(ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขารับการคัดเลือกเปนหลักฐาน
สําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด  1 ½ x 2  นิ้ว ถายครั้งเดียว
ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

4.3 สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนผลการเรยีน ของแตละตําแหนงอยางละ 1 ฉบับ 

 



 4.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชือ่ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว จํานวน 1 ฉบับ 
 4.5 สําเนาเอกสารอื่นตามที่ระบุไวในรายละเอียดของตําแหนงตามประกาศรับสมัคร
อยางละ 1 ฉบับ 
 5. คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไม
จายคืนใหในเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
 6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก  
  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกจะใหทราบในวันที่  
8 มกราคม 2551 ณ บอรดประชาสัมพันธการสอบ อาคารชูชาติ กําภ ูสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หรือดูรายละเอียดไดที่ http: /www.kps.ku.ac.th. 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
  หลักสูตรและวิธีการสอบ ปรากฏอยูในรายละเอียดเกีย่วกับการสอบแนบทายประกาศนี้  

8. เกณฑการตัดสิน 
ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนในภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 60  

ผูไดรับคะแนนสูงสุดถือวาเปนผูสอบได 
 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วนัที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
 
 

  (ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  ฮงประยูร) 
  รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 

ลงวันท่ี 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
-------------------- 

ตําแหนงวิศวกร 
 เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา อัตราเงินเดือน 11,910 บาท จํานวน 1 อัตรา 
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนง 

ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางดานวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วศิวกรรมสารสนเทศ  

ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. เปนผูมีความรูความสามารถดานการจดัการ การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบความ

ปลอดภัยเครือขาย อุปกรณเครือขาย เชน Router, Switch L2, L3 
2. เปนผูมีความรูดานระบบปฏบิัติการ Linux และ MS-Windows เปนอยางดี สามารถติดตั้งและ

จัดการระบบคอมพิวเตอร server ได 
3. เปนผูมีความรูในวิชาการเขียนคําส่ังใหเครือ่งคอมพิวเตอรทํางาน และสามารถใชเครื่อง

คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที ่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
4. สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได 
5. มีบุคลิก และมนุษยสัมพนัธด ีสามารถปฏิบัติงานเปนกลุมไดเปนอยางด ี
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 

  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  100 คะแนน 

  วิธีการสอบ 

1. ใหผูเขาสอบนาํเสนอผลงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงงานดานคอมพิวเตอร  

2. สอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตวั ประวัติ

การศึกษา และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสม

ในดานตาง ๆ เชน  
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ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และผูไดรับคะแนนสูงสุด
ถือวาเปนผูสอบได 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) จํานวน 1 อัตรา 
 
 
 

…………………………….. 
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