
 
 

 
 
  

 
 

 ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
---------------------------------- 

 
  ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ

เขารับราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน  จํานวน 1 อัตรา  

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 2/2550 ลง
วันที่ 26 มกราคม 2550 เรื่องแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปนพนักงานหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

  เจาหนาที่วิจัย จํานวน 1 อัตรา 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามความในขอ 8 แหงประกาศสภา-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูสนใจขอและยื่นใบสมัครไดที่งานบุคคล ฝายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กําแพงแสน ตั้งแตวันที่  6 มีนาคม – 26 มีนาคม 2550 ระหวางเวลา 08.30 – 15.00 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ 
(สามารถ Download ใบสมัครไดที่ http://www.rdi.kps.ku.ac.th) 
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
  4.1  ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขารับการคัดเลือกเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัว
บุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 
  4.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ -X 2 นิ้ว ถายครั้งเดียวไมเกิน 1 ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
  4.3    สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  4.4   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

http://www.rdi.kps.ku.ac.th/
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  4.5   คํารับรองของผูรับรองซึ่งไมใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน 
จํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมที่กําหนดไว ทั้งนี้ผูรับรองดังกลาว
ตองเปนขาราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมทั้ง
สําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ  
  4.6    สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติ เฉพาะตามที่กําหนดไว 
  4.7 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว จํานวน 1 ฉบับ  
  4.8 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2126) ซ่ึง
ออกมาไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร 
  4.9  กรณีเพศชาย แนบสําเนาหลักฐานการผานการเกณฑทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43)  
  4.10  หลักฐานแสดงประสบการณ / ฝกงาน (ถามี) 
 

5. คาธรรมเนียมการสมัคร 
  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืน
ให  เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
 

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 
  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน  เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกจะแจงใหทราบในวันที่   30 
มีนาคม 2550   ณ บอรดประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน (หนาหองนนทรีสีทอง)  
 

7. วิธีการสอบ  
  วิธีการสอบ ปรากฏอยูในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบทายประกาศนี้ 
 

8. เกณฑการตัดสิน 
  ผูไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 50 และไดรับ

คะแนนรวมทั้งส้ินไมต่ํากวารอยละ 60 ผูไดรับคะแนนสูงสุดถือวาเปนผูสอบได 
                

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 
            ประกาศ ณ วันที่     2   มีนาคม   พ.ศ. 2550 

 
 
 
 

                                                         ( ดร. รุงนภา  กอประดิษฐสกุล) 
 

                                            ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัตรเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
แนบทายประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 

ลงวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
 
ตําแหนง   เจาหนาท่ีวิจัย 
 
       เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราคาจาง    10,890.-   บาท   จํานวน 1 อัตรา 
 
คุณสมบัติฉพาะตําแหนง 
 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางปฐพีวิทยา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 

1. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยเฉพาะตอง 
 สามารถใชภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี 
2. หากมีประสบการณในงานวิจัยทางดานพืช และการจัดการแปลงทดลอง จะไดรับการพิจารณา 
 เปนกรณีพิเศษ 
3. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และขอบังคับอื่น ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
4.    สามารถปฏิบัติงานประจําที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน  
 อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

 
หลักสูตรและวิธีการสอบ 

1.    ภาควิชาความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน   100    คะแนน 
  1.1  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล 
        ทดสอบความสามารถในการศึกษาและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็น ใน
ขอความหรือเร่ืองราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหแนวโนม
หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน หรือใหการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการ 
อยางอื่น ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบ ความสามารถดังกลาว     100  คะแนน 
 

2    ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  200   
คะแนน 

  2.1  ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง   150 คะแนน 
  2.2 ทดสอบภาษาอังกฤษ         50 คะแนน 

 



 4 

 
 
 
3.   ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ   100    คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน 
  ทั้งนี้ โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงกอน แลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด เขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
ตอไป 
 
เกณฑการตัดสิน 
  ผูไดรับการคัดเลือกตองเปนผูไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ
ไดคะแนนรวมทั้งส้ินไมต่ํากวารอยละหกสิบ  ผูไดรับคะแนนสูงสุดถือวาเปนผูสอบได 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน 



 

 

 

 

 

  เลขที่ ...................... 

    ช่ือ - นามสกลุ  (นาย / นาง / น.ส.) ............................................................................ 

 ติดรูปถายหนาตรง   วุฒิที่ใชสมัคร ............................................................................................................ 

 ขนาด   ตําแหนงที่ .................  ตําแหนง ............................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิ้ว  

 ถายไวไมเกิน 1 ป   ลายเซ็นผูสมัคร .......................................................................................................... 

    ดูรายช่ือ   เลขที่   และตารางสอบ   วันที่ ................................................................... 

   

 

 

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

 

 

  เลขที่ ...................... 

    ช่ือ - นามสกลุ (นาย / นาง / น.ส.) ............................................................................. 

 ติดรูปถายหนาตรง   วุฒิที่ใชสมัคร ............................................................................................................ 

 ขนาด   ตําแหนงที่ ..................  ตําแหนง ............................................................................. 

 1 1/2  x  2 นิ้ว  

 ถายไวไมเกิน 1 ป   ลายเซ็นผูสมัคร ....................................................................................................... 

    ดูรายช่ือ   เลขที่   และตารางสอบ   วันที่ ................................................................. 

   

 

 

 

 



 
เรียน  งานคลังและพัสด ุ ชําระเงินคาสมัครสอบ ............................บาท แลว 
           เพื่อโปรดเก็บเงินคาสมัครสอบ ใบสําคัญเลมที่ ........................เลมที่ ........................ 
ตําแหนง ........................................................................ ลงวันที่ ..................../......................./................... 
เปนเงิน   ...........................................บาท  

.................................................เจาหนาที ่ .................................................เจาหนาที ่
............/...................../...............  ............/...................../...............  

 
 

ใบสมัคร 
           เลขที่ ............................ 

สอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ระดับ ..........   ตําแหนง ............................................ 
  

1.  ช่ือ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................   

     สัญชาติ.................................................. ศาสนา  .............................................................. ติดรูปถายหนาตรง 

     เลขประจําตัว ......................................... ออกให  ณ อําเภอ/เขต ....................................  ขนาด 

     จังหวดั ........................................................................................................ 11/2  x  2 นิ้ว 

2.  เกิดวันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ................  อายุ ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน 1 ป 

     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ)  

3.   ตําบลที่เกิด ....................................... อําเภอ ....................................... จังหวดั .................................................. 

4.  ที่อยูปจจุบนัเลขที่...................................  หมูที่ ......................  ตรอก / ซอย .................................................. 

     ถนน ......................................................................... ตําบล / แขวง ...................................................................  

     อําเภอ / เขต ............................................ จังหวดั ............................................... รหัสไปรษณีย .........................  

     โทรศัพท ................................................. 

5.  ช่ือภรรยา  หรือสามี ...........................................................................  สัญชาติ .................................................  

    ศาสนา ............................................... อาชีพ ...................................................................................................... 

6.  ช่ือบิดา ...................................................................สัญชาติ ..............................................................................  

     ศาสนา .....................................................อาชีพ ................................................................................................ 

     ช่ือมารดา ................................................................สัญชาติ ................................................... ......................... 

     ศาสนา ..................................................... อาชีพ ................................................................................................ 
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7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงที่สมัคร  คือ ............................................  สาขาวิชาเอก ................................... 

     ไดรับอนุมตัิผลการศึกษาแลว  เมื่อวนัที ่...........เดือน ........................พ.ศ. ................. (ไมหลังวนัปดรับสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชื่อ ..............................................................................  ตั้งอยูจังหวัด ..................................... 

     ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ...........................  และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมทั้งไดลงชื่อรับรอง 
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