
 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้าง
และแต่งต้ังบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในระบบใหม่ทดแทนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ตามข้อความในข้อ 6 และ ข้อ 12 แห่งประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรือง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม  2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2546 )ลงวันที่ 24 
เมษายน 2546 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกพนักงาน  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปน้ี 

 
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 
                   ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  จํานวน 1 อัตรา 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะของผู้มีสทิธสิมัครเขา้รบัการคัดเลือก 
    ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามความในข้อ 8 แห่งประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และเป็นผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 
 
3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร     

  ผูส้นใจขอและย่ืนใบสมัครไดท้ี่  งานบุคลากร สํานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อาคาร 5  ช้ัน  5  ต้ังแต่วันที่  12 ตุลาคม 54 – 30  ธันวาคม  2554  โดย
สามารถ Download ใบสมคัรได้ที่ http://www.person.ku.ac.th/knows.html  
 
      4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนในการสมัครสอบ 

4.1 ใบสมัครสอบตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผูส้มัคจะต้องกรอกข้อความ
และลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นช่ือของผู้สมัครสอบในใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบเป็น
หลักฐานสําคญัในการยืนยันบุคคลน้ันการเซ็นช่ือเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไมใ่สแ่ว่นตาดํา ขนาด 1 ½ x 2 น้ิว  ถ่ายคร้ังเดียวเกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 

4.3 สําเนาปริญญาบัตร และใบคะแนน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียด 

4.4  สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

http://www.person.ku.ac.th/knows.html
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4.5  เอกสารอ่ืน  ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
ตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  หนังสือ
รับรองการผ่านงาน 

4.6  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลง) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว จํานวน 1 
ฉบับ 

4.7  คํารับรองของผู้รับรองซึ่งไม่ใช่บิดา มารดา  สาม ี ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 
เดียวกัน จํานวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ีหน่ึงในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา ไม่ตํ่ากว่า
ระดับ 4 หรอืหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ตํ่ากว่าร้อยเอก พร้มทั้งสําเนาบัตรข้าราชการของผู้
รับรอง ซึ่งลงนามสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ฉบับ 

4.8 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏหมาย พ.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่ง
ออกมาไม่เกิน 1 เดือน   นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร 

4.9  กรณีเพศชาย แนบสําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43) 
4.10  หลักฐานแสดงประสบการณ์/ฝึกงาน (ถ้ามี) 
 

5.ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมคัรจะไม่
จ่ายคืนให้ เมื่อประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคัดเลือก 

รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะแจง้ให้ทราบ ในวันที่ 5 มกราคม 2555 ทางเว็ป
ไซด์  http://www.ku.ac.th   
7. วิธีการสอบ 
 วิธีการสอบ  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการสอบแนบท้ายประกาศน้ี 
 
8.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และได้รบั
คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อย 60 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดถอืว่าเป็นผู้สอบได้ 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่  12 ตุลาคม 2554 
 
 
                                                 (ลงนาม)  สุขเกษม  สิทธิพจน์ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขเกษม  สทิธิพจน์) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร 

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

http://www.ku.ac.th/
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รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลอืกบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
แนบท้ายประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ลงวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ.  2554 
ตําแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์ 
สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ 
 
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ทดแทนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาโท  ขั้น  14,550 บาท  จาํนวน  1  อัตรา  ซึ่งมลีักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น วิเคราะห์
เพ่ือรับรองหรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าให้เป็นไปตามาตรฐานที่กําหนดไว้ วิเคราะห์ทดสอบเพ่ือ
หาคุณสมบติของสารเก่ียวกับจุดหลอมเหลว ความคงทน ความต้านทานต่อแรงดึง ฯลฯ วิเคราะห์เพ่ือหา
องค์ประกอบในแร่ธาตุ หรือสารต่าง ๆ เป็นต้น วางแผนปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูล ประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วยสอนและให้คาํแนะนําการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ระดับสูงในการศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ ได้รบัมอบหมายเป็นต้น ให้คําปรกึษาแนะนํา ในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาทมีาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ 
เก่ียวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  ก.พ.อ. คือ ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีทางด้าน
อุตสาหกรรรมเกษตร,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
 

1.มีความรู้ความสามารถในงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรอืมีประสบการณ์ทํางานในห้องปฏิบัติการ 
2.มีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ของประเทศไทย 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบ  การคัดเลือกจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
 1. โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
  ก.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
  - ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 
 ทดสอบความสามารถในการศึกษาและสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น  ใน
ข้อความหรือเร่ืองราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์  หรือสรปุเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้
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  -ภาษาไทย 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย             50 คะแนน 
  ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง 
  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่ง                      150        คะแนน 
  ทดสอบภาษาอังกฤษ               50  คะแนน 
 

2.โดยวิธีสอบสัมภาษณ ์                     100  คะแนน 
                  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษาและประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ และสมัภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ 
เช่นความรู้ ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทศันคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญาและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
  ทั้งน้ี   โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อนแล้ว ให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่าร้อยละหา้
สิบ  และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

   
 
 
 
 
 
 


