
 
 

 
 
  

 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
---------------------------------- 

 
  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มี

ความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) สังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  จํานวน 2 อัตรา  

 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําสั่งสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 

2/2550 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550 เร่ืองแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จึงประกาศ         
รับสมคัรบุคคลเพื่อเปนพนักงานหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

-  เจาหนาที่วิจัย จํานวน   2   อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามความในขอ 8 แหงประกาศสภา-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้ 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูสนใจขอและยื่นใบสมัครไดที่ ฝายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
ตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2551  - 26  สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (สามารถ Download ใบสมัครไดที่ 
http://www.rdi.kps.ku.ac.th) 
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
  4.1  ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็น
ช่ือของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขารับการคัดเลือกเปนหลักฐานสําคัญใน
การยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 
  4.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ X 2 นิ้ว ถายครั้งเดียว              
ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
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  4.3    สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  4.4   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  4.5  คํารับรองของผูรับรองซึ่งไมใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน 
จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมที่กําหนดไว ทั้งนี้ผู
รับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํา
กวารอยเอก พรอมทั้งสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ  
  4.6    สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติ เฉพาะตามที่กําหนดไว 
  4.7  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลง ) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว จํานวน 1 ฉบับ  
  4.8   ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) 
ซ่ึงออกมาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
  4.9    กรณีเพศชาย แนบสําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43)  
  4.10  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 

4.11  หลักฐานแสดงประสบการณ / ฝกงาน (ถามี) 
 

5. คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะ
ไมจายคืนให  เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือกแลว 
 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 
  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน  เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกจะแจงใหทราบในวันที่  
28  สิงหาคม  2551   ณ บอรดประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (หนาหองนนทรีสีทอง) 
สอบถามโทร 0-3428-1090 
 

7. วิธีการสอบ  
  วิธีการสอบ ปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบทายประกาศนี้ 
 

8. เกณฑการตัดสิน 
  ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 50 

และไดรับคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ 60 ผูไดรับคะแนนสูงสุดถือวาเปนผูสอบได 
                

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ ณ วันที่    4    สิงหาคม  พ.ศ. 2551 
 
 

 
( ดร. รุงนภา  กอประดิษฐสกุล) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
ลงวันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2551 

-------------------------- 
ตําแหนง เจาหนาท่ีวิจัย         ตําแหนงท่ี 1 
 

เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา อัตราคาจางเดือนละ 11,910 บาท  จํานวน 1 อัตรา  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาศาสตร    (สาขาพืชศาสตร) 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1.  มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

2.  มีความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูล การจัดทําสถิติการวิจัย การรวบรวมขอมูลและการจัดทํา
รายงานผลการประเมิน 

3.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และขอบังคับอื่น ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

4.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 

5.  สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกําแพงแสนได โดยไมรองขอที่พักจากทางมหาวิทยาลัย 
6. มีประสบการณการทํางานทางดานการจัดทําเอกสารทางวิชาการ   เชน การจัดทําหนังสือหรือวารสาร

ทางวิชาการ และมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดการฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการติดตอประสานงาน
การรวบรวมขอมูลดานงานวิจัยและวิชาการ มาไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองแนบหนังสือรับรองการผานงานในวันที่
ยื่นใบสมัคร 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

1.    ภาควิชาความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม   150   คะแนน 
  1.1  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
         ทดสอบความสามารถในการศึกษาและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับ
ประเด็น ในขอความหรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
หรือใหแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน หรือใหการศึกษาวิเคราะหและ
สรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบ ความสามารถดังกลาว 100  คะแนน 
  1.2  วิชาภาษาไทย 
  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา     50 คะแนน 
 
      2    ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม   150 คะแนน 
  -   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง   150 คะแนน  
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3.   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 100    คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน 
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้ง
สังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
 
 ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด เขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ตอไป 
 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ  ผูไดรับคะแนนสูงสุดถือวาเปนผูสอบได 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
 ฝายบริหารและธุรการ    สถาบันวิจัยและพัฒนา   กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน  
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลือก บรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

แนบทายประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
ลงวันที่   4  สิงหาคม  พ.ศ. 2551 

-------------------------- 
ตําแหนง เจาหนาท่ีวิจัย         ตําแหนงท่ี 2 
 
 เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา อัตราคาจางเดือนละ 11,910 บาท  จํานวน 1 อัตรา  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
         ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิทยาศาสตร   (สาขาพืชศาสตร) 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

1.  มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ 
ความรับผิดชอบของตําแหนง 

2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และขอบังคับอื่น ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของประเทศไทย 

4.  สามารถปฏิบัติงานที่วิทยาเขตกําแพงแสนได โดยไมรองขอที่พักจากทางมหาวิทยาลัย 
5. มีประสบการณการทํางานทางดานวิจัยไมผล การดูและจัดการสวนไมผลมาแลวไมนอยกวา 3 ป  โดย

จะตองแนบหนังสือรับรองการผานงานในวันที่ยื่นใบสมัคร 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

1.   ภาควิชาความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม   150   คะแนน 
       1.1  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
               ทดสอบความสามารถในการศึกษาและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็น 
ในขอความหรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให
แนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน หรือใหการศึกษาวิเคราะหและสรุป
เหตุผลโดยการอยางอื่น ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบ ความสามารถดังกลาว 100  คะแนน 
        1.2  วิชาภาษาไทย 
               ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา     50 คะแนน 
 
 2.   ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน คะแนนเต็ม   150 คะแนน 
       -   ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง   150 คะแนน  

 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 100    คะแนน 

       ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
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 ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรู ความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด เขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ตอไป 
 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ
ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ  ผูไดรับคะแนนสูงสุดถือวาเปนผูสอบได 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
 ศูนยวิจัยและพัฒนาไมผลเขตรอน    สถาบันวิจัยและพัฒนา   กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน  
 
 
 


