
 
 

 
 

 

 
ประกาศ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรื่อง รบัสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนกังานราชการทั่วไป 
............................................................ 

ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ  ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่  11 
กันยายน 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการเลือกสรร จํานวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร  

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   (1) มีสัญชาติไทย 

   (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 

   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

   (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการทํา
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนําใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตาม ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535 ) มาย่ืนด้วย 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 3. การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

   ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอ และยื่นใบสมัครที่ได้งานการ
เจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ  อาคารอมรภูมิรัตน ช้ัน 2  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27
มกราคม 2555 ระหว่าง เวลา 09.00 - 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 

   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร 
     (1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด ซึ่งผู้สมัคร

จะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรในใบ
สมัครและบัตรประจําตัวผู้รับการเลือกสรรเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อ
เกี่ยวกับการเลือกสรรทุกครั้งต้องเหมือนกัน)  

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1½ x 2  นิ้ว  ถ่าย 
ไว้ในครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

(3) สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ 
กําหนดไว้ในรายละเอียด จํานวน 2 ฉบับ 
     (4) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 

   (5) สําเนาใบผ่านการทํางาน(ถ้ามี) 
(6) สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล  

(กรณีที่มกีารเปลี่ยน)  เช่น สาํเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่าสําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น 
(7) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ( สด.8 หรือ สด.43 เป็น 

ต้น)  หรือได้รบัการยกเว้น จํานวน 1 ฉบับ 
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผูส้มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อ 

กํากับไว้ด้วย  
   3.3 เงื่อนไขในการรบัสมคัร  
    ผู้สมัครต้องชําระค่าสมัครในการสมัครสอบ จํานวน 100-บาท โดย ผูส้มัครเข้า
เลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารใน
การรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีทีม่คีวามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําใหผู้้สมัครไม่มสีิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลา่ว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้รับเข้าเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นัน้ และจะไมม่กีารคืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบ 
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  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา สถานที่
ในการประเมนิสมรรถนะ 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ในวนัอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ทีส่ถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
  5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวัน
ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555 
  6. เกณฑ์การตดัสิน 
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 60 
  7. การประกาศรายชื่อ 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลอืกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ช้ัน 2  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร ในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2555 
  8. การจดัทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กําหนด 
 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่         มกราคม พ.ศ. 2555 
 
        
              (นางพัชรี  ต้ังตระกูล) 
                             ผู้อํานวยการ 
                                     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
 
ที่ ศธ 0513.12201/ 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบท่านในระดับ คณะ สํานัก สถาบัน กอง 
 เพื่อโปรดทราบและปิดประกาศ 
 
 
     (นางสายใจ บุญสุข) 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร 
       มกราคม 2555 

  



หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
ตําแหน่ง  นกัวิทยาศาสตร์ สังกดั ฝ่ายโภชนาการและสขุภาพ (อตัราเลขที่  1264) 

ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
  

1. เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
2. ปฏิบัติงานทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เกิดแนวทางใน

การสร้างอาชีพและเสริมรายได้ 
3. ปฏิบัติงานพัฒนาอาหารชนิดใหม่ ตามหลักวิชาการโภชนาการที่มีคุณค่าสารอาหารต่อสุขภาพ

ร่างกาย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย 
4. ปฏิบัติงานในด้านการประกอบอาหารเมนูต่างๆ (อาหารคาว-หวานและของว่าง) รวมถึงอาหาร

สุขภาพ และอาหารเฉพาะโรค ที่เป็นตํารับที่ได้มาตรฐาน  
5. ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และฝึกอบรมด้านอาหารและโภชนาการ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั่วไป  
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ/ ครั้งคราว 

คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง  
 
สําเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

      วัดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร 
มีความสามารถ และทักษะในการประกอบอาหาร (อาหารคาว-หวาน 
และของว่าง) มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาหารชนิดใหม่โดย
อาศัยหลักวิชาการโภชนาการที่มีคุณค่าสารอาหารต่อสุขภาพร่างกาย 
ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานด้านการถ่ายทอด เผยแพร่ 
สาธิต และฝึกอบรมด้านอาหารและโภชนาการ 
 

200 สอบข้อเขียน และ
สัมภาษณ ์

 

ระยะเวลาการจ้าง    ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555)  

อัตราค่าตอบแทน    10,010.- บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 1,500.- บาท 

สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  

 

 

 

 

 

 

 



 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสขุภาพ 

1. เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 

2. ปฏิบัติงานทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า เกิดแนวทางใน
การสร้างอาชีพและเสริมรายได้ 

3. ปฏิบัติงานพัฒนาอาหารชนิดใหม่ ตามหลักวิชาการโภชนาการที่มีคุณค่าสารอาหารต่อสุขภาพ
ร่างกาย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย 

4. ปฏิบัติงานในด้านการประกอบอาหารเมนูต่างๆ (อาหารคาว-หวานและของว่าง) รวมถึงอาหาร
สุขภาพ และอาหารเฉพาะโรค ที่เป็นตํารับที่ได้มาตรฐาน  

5. ปฏิบัติงานด้านการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และฝึกอบรมด้านอาหารและโภชนาการ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนทั่วไป  

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ/ ครั้งคราว 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

- สําเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การ
อาหาร 

การประเมินสมรรถนะ 
วัดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร มีความสามารถ และ 

ทักษะในการประกอบอาหาร (อาหารคาว-หวาน และของว่าง) มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาหาร
ชนิดใหม่โดยอาศัยหลักวิชาการโภชนาการที่มีคุณค่าสารอาหารต่อสุขภาพร่างกาย ตลอดจนมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับงานด้านการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และฝึกอบรมด้านอาหารและโภชนาการ 

 

 


