
 
 
 

ประกาศสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือจางเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได โดยวธิีการคัดเลือก 

---------------------------------------- 
  ดวยสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 5 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงาน
ประจําท่ีอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 

ตําแหนงท่ี  1   :   ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา   
   คาจางเดือนละ 9,922 บาท เลขที่ B52-027    
                      

  1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 1.1  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2542  ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 1.2  ไดรับปริญญาตรีไมตํ่ากวาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา (เนนทาง
คอมพิวเตอร) ดานวิทยาการคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
หรือทางอื่นท่ี ก.ม. กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติแฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
1.2.1  สามารถใช CMS (Content Management System) ในการสรางและบริหารจัดการ
         เว็บไซตได  
1.2.2  มีความรูดานการเขียนโปรแกรม PHP หรือ JAVA 
1.2.3  มีประสบการณทํางานดาน Web Design, Web Programming 
1.2.4  ถามีประสบการณการทํางาน (ตามคุณสมบัติ ขอ 1.2.1 – 1.2.3 ) จะไดรับการ 
          พิจารณาเปนพิเศษ 
1.2.5  เปนผูสามารถอุทิศเวลาใหกับงานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทําการปกติ   
         (เวลา 08.30-16.30 น.)  

 
 
ตําแหนงท่ี   2   : ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร  จํานวน 3 อัตรา 
  คาจางเดือนละ 9,922 บาท เลขท่ี  B52-002,B52-039,B52-046  
 

  2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 2.1  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2542  ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 



 2.2  ไดรับปริญญาตรีไมตํ่ากวาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา (เนนทาง
คอมพิวเตอร) ดานวิทยาการคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
หรือทางอื่นท่ี ก.ม. กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติแฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
2.2.1  เปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    
2.2.2  เปนผูมีความเช่ียวชาญทางดานระบบฐานขอมูล ภาษา SQL PHP และการเขียน         
         โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาสคิปต 
2.2.3  ถามีประสบการณการทํางาน (ตามคุณสมบัติ ขอ 2.2.1 – 2.2.2 ) จะไดรับการ 
          พิจารณาเปนพิเศษ 
2.2.4  เปนผูสามารถอุทิศเวลาใหกับงานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทําการปกติ   
         (เวลา 08.30-16.30 น.)  
 

ตําแหนงท่ี   3   : ตําแหนงพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 อัตรา 
  คาจางเดือนละ 8,954 บาท เลขท่ี  B52-038 
 

  3.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
 3.1  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2535 
 3.2  ไดรับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวาน้ีทาง 
  ชางยนต  ชางกลโรงงาน  ชางไฟฟา  ชางอิ เล็กทรอนิคส  คอมพิวเตอรธุรกิจ  หรือ 

ประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร  หรือทางอื่นท่ี  ก .ม .  กําหนดวาใช เปนคุณสมบัติ        
เฉพาะตําแหนงได       

 3.3  เปนผูสามารถอุทิศเวลาใหกับงานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทําการปกติ   
(เวลา 08.30-16.30 น.)  

 

 4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผูประสงคจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครไดท่ี งานบุคคล ช้ัน 3 ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป สํานักบริการ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไปจนถึง วันพฤหัสบดี
ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ระหวางเวลา 08:30 – 16:30 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ โทร 0-2562-
0951-6 ตอ 2913-2914 โทรสาร 0-2562-0950 

 

 5.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
      5.1  ใบสมัครซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นช่ือของ

ผูสมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล 
ฉะนั้น การเซ็นช่ือเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

  5.2  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½  x 2 นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 1 ป  (นับถึงวันเปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 



  5.3  สําเนาปริญญาบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล) หรือหญิงท่ีทําการสมรสแลว ตองแนบ
สําเนาเอกสารดังกลาว จํานวน 1 ฉบับ 

 
 สําหรับผูสมัครที่มีสิทธเิขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองนําเอกสาร

ดังตอไปนี้ มายืน่ภายในเวลาทีก่ําหนด 
5.4    สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร  อยางใดอยางหน่ึง จํานวน 1 ฉบับ 
5.5    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5.6    ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตากฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให     
 ไมเกิน 1 เดือน 
5.7 ใหผูรับรอง ซึ่งเปนราชการประจําไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือ หากรับราชการทหาร ตํารวจ 
 ตองมียศไมตํ่ากวารอยเอก  และเปน(รูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงใน
 แบบฟอรมท่ีกําหนด 
5.8 ถาเปนเพศชาย จะตองเปนผูผานเกณฑทหารเรียบรอยแลว จะตองนําใบ สด. 8 หรือ      
 สด.43 มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครดวย 
 

6. วิธีการคัดเลอืก 
 6.1   สอบขอเขียนความรูและความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง 
 6.2    สอบสัมภาษณ 
 

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ในวันศุกรท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2551   
ณ  บอรดประชาสัมพันธ  อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หรือดู
ไดจากเว็บไซด http://calendar.ku.ac.th 

 
  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดแจงผูสนใจทราบ 

  
ประกาศ   ณ  วันท่ี   31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551                    

       

                                                                                                
                            (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  สงวนพงษ) 

                          ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร 

http://calendar.ku.ac.th/
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