
 
ประกาศคณะเกษตร  กําแพงแสน 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวชิาการเกษตร 

สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน จาํนวน 1 อัตรา 

(ทดแทนอัตราขาราชการเลขที่ 1617) 

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

  ดวยคณะเกษตร  กําแพงแสน   ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวทิยาลยั 

ตําแหนงนกัวชิาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวทิยา อัตราที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2549 เพื่อทดแทน

อัตราขาราชการ  เลขที่1617  ปงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 1 อัตรา 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 

 2. ตําแหนง และคุณสมบติัเฉพาะตําแหนง   จํานวน  1 อัตรา 
  2.1 ตําแหนงนักวิชาการเกษตร ภาควชิากีฏวทิยา  จาํนวน    1  อัตรา 

   (ทดแทนขาราชการเลขที่1617) 

   -  ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทางกีฏวิทยา 

   - อายุไมเกนิ 30 ป นับถึงวันสมัคร 

   - กรณีเปนชายตองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร 

  โดยจะตองปฏบัิติงานประจําที่ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขต กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 3. อัตราเงินเดือน 
  พิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณของผูสมัคร 

 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 )  ซึ่งเปนผูรูจกักับผูสมัครเปนอยางดี 

กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม ที่กาํหนดไว ทัง้นีห้นึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปน

ขาราชการหรอืพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมตํ่ากวา

รอยเอก 

  4.9 คาธรรมเนียมสอบตาํแหนงละ 100 บาท คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคนื 

   ให เมื่อประกาศวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 

 หมายเหต ุหลักฐาน 4.1 - 4.6 และ 4.9 ตองนํามายืน่ในวนัสมัคร และเอกสาร ลําดบัที่ 4.7 และ 

4.8 นาํมายื่นภายหลงัได แตจะตองกอนเวลาเขาสอบคดัเลือก 

 5. วัน เวลา สถานทีร่ับสมัคร  และวธิกีารคัดเลือก 

  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก สามารถดาวโหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพรอม

หลักฐานไดทีสํ่านักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม หรือ สงใบสมัครมาที ่สํานักงานเลขานกุาร คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 โดยใสธนาณัติส่ังจาย นางสุจิตต  มกุดา ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิ ได

ที่ http://aggie.kps.ku.ac.th/ รับสมัครต้ังแตวันที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.

2549 ทุกวนัเวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ ภาควิชากีฏวิทยา 0-3435-1886 หรือ 

สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน 0-3435-1406 ภายใน 3300- 4 

   

 6. การประกาศรายชื่อผูมสีิทธิส์อบ 

   คณะเกษตร กําแพงแสน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก กําหนดการและวัน

เวลาสอบคัดเลือก ในวนัที ่ 6 ธนัวาคม 2549 ณ คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขต

กําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม 

 

    ประกาศ ณ วนัที ่  30  ตุลาคม  พ.ศ.2549 

 

 

          (รองศาสตราจารย ดร.จีระชัย  กาญจนพฤฒพิงศ) 

          รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา 

        ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 


