
 

 
ประกาศสถาบนัคน้คว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 
เร่ือง  รับสมัครคดัเลอืกเพื่อจ้างและแตง่ตัง้บคุคลเข้าเปน็พนกังานมหาวิทยาลัย 

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

 ด้ ว ย ส ถ า บั น ค้ น ค ว้ า แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ผ ล ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความ   
ในข้อ 10 ข้อ 15 และข้อ 25 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 และประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557    
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

๑. ตําแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี จํานวน 1 อัตรา 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งประกาศ    
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553  ดังน้ี 

(ก) คณุสมบตัทิั่วไป 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร 
    (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย         

ความบริสุทธ์ิใจ 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนด         

ในกฎ ก.พ.อ. 
    (2) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (3) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
    (4) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (6) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
    (7) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบข้าราชการ    

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอ่ืน     
    (8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือน          

ในสถาบันอุดมศึกษา 
    (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือน         

ในสถาบันอุดมศึกษา    
    (10) เป็นผู้เคยต้องรับโทษถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.2 ผู้สมัครคดัเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 



-2- 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.kapi.ku.ac.th และยื่น
ใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ช้ัน ๒ วิทยาเขตบางเขน ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน –  19 
กันยายน 2557 เวลา 9.00 –  16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0-2942-8600 ต่อ 208 
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาย่ืนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

4.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการฯ กําหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง  

4.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑.5 x ๒ น้ิว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

4.3  สําเนาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการเรียน 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดโดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครสอบ 

4.4  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) 
เช่น สําเนาทะเบียบสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น 

4.5  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
ตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.6  สําเนาใบทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
4.7  สําเนาใบกองเกินทหาร (ถ้ามี) 
4.8  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
4.9 ผู้รับรองซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น      

ผู้ที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งที่หน่ึงใน
จํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศ        
ไม่ตํ่ากว่าร้อยเอก พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง 
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  

ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ 2๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ในเมื่อ
ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน วัน  เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก 

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันที่ 23 กันยายน 2557 ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขานุการ  ช้ัน 2 อาคาร
ปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ หรือดูได้ที่เวบไซด์ www.kapi.ku.ac.th  

ประกาศ ณ วันที่        กันยายน 2557 

 
(นางวารุณี  ธนะแพสย์) 

ผู้อํานวยการ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลติผล 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ตําแหน่งที่  นักวิจัย  อัตราเงินเดือน 22,950 บาท สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ จํานวน 1 อัตรา 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย ควบคุมดูแล งานวิเคราะห์ วิจัย จัดระบบงาน วางแผนการทดลอง     ทางสถิติและ

ผลิตผลงานด้านการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพื่อสุขภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กําหนด โดยมี
แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งอย่างกว้างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
2. ปฏิบัติงานค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และรายงานผลในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สุขภาพและเคร่ืองสําอางการ 
3. ประสานงาน ร่วมวางแผนงานร่วมกับผู้อ่ืนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด 
4. ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ได้รับปริญญาโท  หรือ เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) 

เน้นประสบการณ์ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง เทคโนโลยี   
ในระบบการนําส่งสารและเคร่ืองสําอางทางผิวหนัง สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ืออุตสาหกรรมเครื่องสําอางเพ่ือสุขภาพ 
การวางแผนการทดลอง การใช้สถิติเพ่ือการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางเพ่ือสุขภาพ
และเทคโนโลยีนาโนในเครืองสําอาง  จะได้รับการพิจารณาก่อน 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
 

1. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางเป็นอย่างดี  
2. มีความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีระดับนาโนมาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

เครื่องสําอางได้เป็นอย่างดี 
3. มีความรู้ความเข้าใจงานเทคโนโลยีการนําส่งสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาการผลิต 

ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพ่ือสุขภาพ 
4. มีความสามารถในการวางแผนการทดลอง การจัดการ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ

เป็นอย่างดี 
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office เช่น Word, Excel, PowerPoint ค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
6. มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร 
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 
8. มีความกระตือรือร้น ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทํางานเป็นทีมได้ 
9. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
10. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงของ

ประเทศไทย 

 


