
 
 
 

ประกาศคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
เร่ือง   รับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

------------------------------------------------------------- 
 

  ดวยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางและ
แตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามความในขอ 6 ขอ 12 แหงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2543 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2546) ลงวันที่ 24 เมษายน 2546 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงาน ลงวันที่ 7 
พฤษภาคม 2546 จึงประกาศรับสมัคร ดังตอไปน้ี 
 
1.  ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง 
  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 1 ตําแหนง 

 
2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัตท่ัิวไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัย- 
เกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้ 

 
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมคัรไดท่ีสํานักงานเลขานุการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ 

 
4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครคัดเลือก 
  4.1  ใบสมัครตามแบบฟอรมทีค่ณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลง
นามดวยลายมอืของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวเปนหลักฐาน
สําคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 
  4.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ x 2 น้ิว ถายไวคร้ังเดียวกันไม
เกิน 1 ป (นับถึงวันเปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
  4.3  สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไว
ในรายละเอียด 



 2

  4.4  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  4.5  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปล่ียนชื่อหรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน 

 4.6  สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบกองเกินทหารอยาง
ใดอยางหนึ่ง 

 4.7  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให
ไมเกิน 1 เดือน 

 4.8  ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ทาน  
ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ หนึ่ง
ในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศ
ไมต่ํากวารอยเอก 
 
5.  คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจาย
คืนใหในเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
 
6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 
  วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก จะประกาศใหทราบ ในวันที่ 17 กันยายน 2550 
 
7.  หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้ 
 
    ประกาศ ณ วันที่  14 สิงหาคม 2550 
 
              (ลงนาม)                 สิรี    ชัยเสรี 
     (รองศาสตราจารย ดร.สิรี   ชยัเสรี) 
       คณบดีคณะอตุสาหกรรมเกษตร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบคุคลเขาเปนพนักงาน 
ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 

-------------------------------------------------- 
 

ตําแหนงนักวชิาการศึกษา 
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ขั้น 11,445 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา 
พาณิชยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร จิตวิทยา ศิลปศาสตร 
อักษรศาสตร รัฐศาสตร นิเทศศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.ม.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1.  มีความรูในวิชาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบตัิงานในหนาที่ 
  3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของประเทศไทย ตลอดจนความรูทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 
  4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
  6.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนําและเสนอแนะ 
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏบิตัิงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  7.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
  8.  มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสมกบัหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนง 
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หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 1.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน 
  1.1  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
   ทดสอบความสามารถในการศกึษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือ
ใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ
สังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูล หรือ สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะห
และสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว  50  คะแนน 
  1.2  ภาษาไทย 
   ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย   50  คะแนน 
 
 2.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

โดยวิธีการสอบขอเขียน (ขอ 2.1, 2.2)   โดยวธิีการสอบปฏิบตัิ (ขอ 2.3) 
  2.1  ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการศึกษา 150 คะแนน 
  2.2  ทดสอบภาษาอังกฤษ       50  คะแนน 

2.3  ทดสอบคอมพวิเตอร โปรแกรม Microsoft Office    100  คะแนน 
 
 3.  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง  โดยวิธีสอบสัมภาษณ    100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความ 
สามารถประสบการณ ทวงทวีาจา อปุนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และ
ส่ิงแวดลอมความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
  ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
ตอไป 
 
เกณฑการตัดสินใจ 
  ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ
และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
 



 

ตารางสอบ 
 

ตําแหนง วัน เดือน ป เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
 ความรูความสามารถทั่วไป  

09.00 - 11.00 น. ความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล        50 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชั้น  2 

11.00 - 12.00 น. วิชาภาษาไทย                                                               50 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชั้น  2 

 ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  

วันที่ 19 กันยายน 2550 

13.00 - 16.00 น. ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตาํแหนงนักวิชาการศึกษา       
                                                                                  150 คะแนน 

ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชั้น  2 

09.00 - 10.30 น. วิชาภาษาอังกฤษ                                                         50 คะแนน ณ หอง อ.ก. 2204 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 2 ชั้น  2 

นักวิชาการศึกษา 

วันที่ 20 กันยายน 2550 

10.30 - 12.00 น. วิชาความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร             100 คะแนน ณ ศูนยคอมพิวเตอร  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
อาคาร 3 ชั้น 1 

 
 


