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ประกาศคณะเกษตร  กําแพงแสน 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย เงินรายได  

ตําแหนงนกัวิชาการคอมพิวเตอร 
สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะเกษตร กาํแพงแสน จํานวน 1 อัตรา 

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

  ดวยคณะเกษตร  กําแพงแสน   ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวทิยาลยั 

เงินรายได ตําแหนงนักวชิาการคอมพวิเตอร อัตราเงนิเดือน 9,540 บาท จํานวน 1 อัตรา สังกัดสํานักงาน

เลขานุการ โดยมีรายละเอียดตอไปนี้  

 1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี ้

  1.1 มีสัญชาตไิทย 

  1.2 มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป 

  1.3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  1.4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

  1.5 ไมเปนผูมกีายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ด ไรความสามารถหรือจิตฟน

เฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามทีก่ําหนดในกฎ ก.พ. 

  1.6 ไมเปนผูอยูในระหวางถกูสั่งใหพักราชการ หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอืน่ 

  1.7 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

  1.8 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  1.9 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  1.10 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 

  1.11 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทาํผิดวินยั หรือใหออกดวย

สาเหตุอยางอืน่ ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

  1.12 ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาเปนพนักงาน 
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 2. ตําแหนง และคุณสมบติัเฉพาะตําแหนง    
  2.1 ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน    1  อัตรา 

 -  สําเร็จการศกึษาปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างคอมพิวเตอร 

   -  สามารถปฏบัิติงานที่สํานกังานเลขานุการ คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน  

   - สามารถออกแบบและจัดทําโปรแกรมระบบฐานขอมูลดานสารสนเทศได 

   - ออกแบบ จัดทํา และมีความรูดานโปรแกรมจัดทํา Webpage ไดเปนอยางด ี

   - ถามีประสบการณ และผลงานมานําเสนอจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 3. อัตราเงินเดือน  9,540 บาท 

 4. เอกสารและหลกัฐานที่ตองนํามายืน่ในการสมัครสอบ 
  4.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือของตนเอง 

สามารถ Download ไดที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/Applicationform.PDF 

4.2  รูปถายหนาหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 2 นิว้  

     ซึ่งถายไวคร้ังเดียวกนัไมเกนิ 1 ป  (นับถงึวนัที่สมัคร) จาํนวน 3 รูป 

4.3 สําเนาปรญิญาบัตรหรือประกาศนยีบัตร และใบคะแนนแสดง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กาํหนดไวในรายละเอยีดของแตละตําแหนงตาม

ประกาศรับสมัครสอบ ตองไดรับอนุมัติปริญญากอนวนัทีย่ื่นใบสมัคร 

  4.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชือ่ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยน 

นามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนา หนังสือหยา 

สําหรับหญิงทีท่ําการสมรสแลว เปนตน 

 4.5 เอกสารอืน่ ซึง่แสดงคุสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงตามที ่

   กําหนดไวรายละเอียดของแตละตําแหนงตามประกาศรบัสมัครสอบ  

4.6 สําเนาทะเบียนบาน หรือสูจิบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบ 

 กองเกนิทหาร อยางใดอยางหนึง่ 

  4.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16  

   (พ.ศ.2526) ซึง่ออกไมเกนิ 1 เดือน 

 4.8 ใหผูรับรอง ซึง่มิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พีน่องรวมบิดา มารดา  

เดียวกนั จํานวน 3 ทาน 

 (สามารถ Download ไดที่ http://www.agri.kps.ku.ac.th/recommend.PDF) ซึ่งเปน

ผูรูจักกับผูสมคัรเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม ที่กําหนดไว ทัง้นีห้นึง่ใน

จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการหรือพนกังานประจํา หรือหากรับราชการ

ทหารหรือตํารวจตองมียศไมตํ่ากวารอยเอก 
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 หมายเหต ุหลักฐาน 4.1 - 4.6 ตองนาํมายื่นในวนัสมัคร และเอกสาร ลําดับที ่4.7 และ  

        4.8 นาํมายื่นภายหลงัได แตจะตองกอนเวลาเขาสอบคัดเลือก 

  
 5. วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ตองทาํการ Download ใบสมัคร และยืน่ใบสมัคร

พรอมหลักฐานไดที่สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม หรือสงไปรษณียมายงัสาํนักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน (สมัครงาน) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร อําเภอกําแพงแสน จังหวดันครปฐม รายละเอียด เพิ่มเติม  

http://www.agri.kps.ku.ac.th/ ต้ังแตวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ถึงวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2549 ทุกวนั เวน

วันหยุดราชการ ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที่ สํานักงานเลขานุการคณะ

เกษตร กาํแพงแสน 0-3435-1406 ภายใน 3300- 4 

 6. คาธรรมเนียมการสมคัร 
   ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนยีมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมคัรจะไม

จายใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือกแลว  

 7. การประกาศรายชื่อผูมสีิทธิส์อบ และวันเวลา สถานที่สมัภาษณ 

   คณะเกษตร กําแพงแสน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก กาํหนดการและวัน

เวลาสอบคัดเลือก ในวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม หรือดูรายละเอียดไดที ่http://www.agri.kps.ku.ac.th/  

 8. หลกัสูตรและวธิีการสอบ 
  1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธกีารสอบขอเขียน   100 คะแนน 

  2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธกีารสอบขอเขียน 200 คะแนน  

      และภาคปฏิบัติ 

  3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธสีอบสัมภาษณ   100 คะแนน 

  ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่

ใชเฉพาะตาํแหนง กอน แลวใหผูที่สอบไดคะแนนผานเกณฑที่กาํหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

(สัมภาษณ) ตอไป โดยเกณฑการพิจารณาผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนการสอบในแตละภาคไมตํ่ากวารอย

ละ 50 และคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ 60 

    ประกาศ ณ วนัที ่   5  ตุลาคม  พ.ศ.2549 

 

 

    (รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ) 

          คณบดีคณะเกษตร กาํแพงแสน 


