
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------- 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้ง
บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในขอ 6 ขอ 12 แหงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2543       
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2546) ลงวันที่ 24 เมษายน 2546 
และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
พนักงาน ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
นักวิจัย และนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” 
ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง 
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน 2 ตําแหนง 2 อัตรา 

2. คุณสมบตัิทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมคัรเขารับการคัดเลือก 

 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ.2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวใน
รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมคัร 

 ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครไดที่ หนวยการเจาหนาที่ หอง 1-103 
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร หรือดาวนโหลดใบสมัครไดที่ “แบบฟอรมใบสมัคร” 
http://www.edu.ku.ac.th/eduform/data/of-application.doc และ ย่ืนใบสมัครได ที่  หอง  1-103 
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2551 
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
“คุณพุม” โทรศัพท 0-2942-8200 ตอ 1729 หรือ 0-2942-8800 ตอ 711 
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4. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครเขารับการคัดเลือก 

4.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและ      
ลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัว   
ผูเขารับการคัดเลือกเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเก่ียวกับการคัดเลือก   
ทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 2
1  x 2 นิ้ว  ถายไวครั้งเดียวกัน

ไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  

4.3 สําเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามทีกํ่าหนดไวใน
รายละเอียด  

4.4 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.5 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออก
ใหไมเกิน 1 เดือน 

4.6 เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
4.7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาช่ือ หรือเปล่ียนชื่อหรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีที่มี  

การเปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา (สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว) เปนตน  

5. คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืน
ใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก  

ขั้นตอน วัน สถานที่ / แหลงขอมูล 

6.1 ขอรับและยื่นใบสมัคร 7 – 28 สิงหาคม 2551 
หนวยการเจาหนาท่ี หอง 1-103  

สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร 

6.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 29 สิงหาคม 2551 
http://www.edu.ku.ac.th หรือ 

http://calendar.ku.ac.th 

6.3 สอบคัดเลือก (ขอเขียน) 30 สิงหาคม 2551 
เวลา 9.00 – 16.00 น. 

หองประชุม 7–412 อาคาร 7 ชั้น 4 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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ขั้นตอน วัน สถานที่ / แหลงขอมูล 

6.4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 31 สิงหาคม 2551 
http://www.edu.ku.ac.th หรือ 

http://calendar.ku.ac.th 

6.5 สอบสัมภาษณ 1 กันยายน 2551 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 

หองประชุมสมาคมผูปกครองและครู อาคาร 1 
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

6.6 ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก 2 กันยายน 2551 
http://www.edu.ku.ac.th หรือ 

http://calendar.ku.ac.th 

7. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 

ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2551 
 

     พรทิพย  ไชยโส 
(รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย  ไชยโส) 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคดัเลือกเพื่อจางและแตงตั้งเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  7 สงิหาคม 2551 

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

ตําแหนงที่ 1  นักวิจัย 

 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน 14,550 บาท สังกัดศูนยศึกษาและพัฒนา     
การจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน 1 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษาพิเศษ วิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และ        
มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีเอกสารรับรอง 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูความสามารถในวิชาการวิจัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชใน          
การปฏิบัติงานในหนาที่  

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศไทย  

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่  

5. มีความสามารถในการติดตอประสานงานไดเปนอยางดี 
6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
7. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน จัดระบบงานและบริหารงาน  

หลักสูตรวิธีการคัดเลือก   

1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน 

1.1 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือ    
ใหจับประเด็นในขอความหรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน 
หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว
   50 คะแนน 

1.2 ภาษาไทย 

ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย   50 คะแนน 
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2. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  โดยวิธีการสอบขอเขียน 

2.1  ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิจัย 150 คะแนน 
2.2  ทดสอบภาษาอังกฤษ   50 คะแนน 

3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ 100 คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 
เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ตอไป 
 
เกณฑการตัดสิน 

 ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 
หาสิบและไดคะแนนรวมทั้งส้ินไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 

 ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 อัตรา 
 

------------------------- 
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคดัเลือกเพื่อจางและแตงตั้งเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่  7 สงิหาคม 2551 

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

ตําแหนงที่ 2  นักวิชาการเงินและบญัช ี
 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ข้ัน 11,910 บาท สังกัดศูนยศึกษาและพัฒนา     
การจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร และมีความรูความสามารถใน
การใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีเอกสารรับรอง 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูความสามารถในงานการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชใน          
การปฏิบัติงานในหนาที่  

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางย่ิงของประเทศไทย  

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่  

5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
6. มีความสามารถในการติดตอประสานงานไดเปนอยางดี 
7. มีความสามารถควบคุม ตรวจสอบ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานสารบรรณ     

ไดเปนอยางด ี

หลักสูตรวิธีการคัดเลือก   

1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน 

1.1 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 

ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือ    
ใหจับประเด็นในขอความหรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐาน 
หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืน ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว
       50 คะแนน 
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1.2 ภาษาไทย 

ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย       50 คะแนน 

2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง  โดยวิธีการสอบขอเขียน 

2.1 ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการเงินและบญัช ี   150 คะแนน 
2.2 ทดสอบภาษาอังกฤษ       50 คะแนน 

3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ     100 คะแนน 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 
เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 

 ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ตอไป 

เกณฑการตัดสิน 

 ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 
หาสิบและไดคะแนนรวมทั้งส้ินไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 

 ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” คณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 อัตรา 
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