
 

 
 
 

ประกาศสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได โดยวิธีการคัดเลือก 

---------------------------------------- 
  ดวยสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน มีความประสงคจะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จํานวน 3 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงาน
ประจําท่ีอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตําแหนงที่ 1  นักประชาสัมพันธ  จํานวน 1 อัตรา 
  คาจางเดือนละ 9,540 บาท เลขที่  B52-044 
 1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

 1.1  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2542  ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 1.2  ไดรับปริญญาตรีไมต่ํากวาทางดานบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร การศึกษา 
พาณิชยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร 
นิเทศศาสตร สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร อักษรศาสตร รัฐศาสตร หรือทางอื่นที่ 
ก.ม. กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

  1.2.1  เปนผูท่ีมีความรูในงานประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
                          1.2.2  เปนผูท่ีมีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ 
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.2.3  เปนผูมีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม   
          โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
1.2.4  เปนผูมีความรูความสามารถใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
1.2.5  เปนผูมีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
1.2.6  เปนผูมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสมกับ หนาท่ี  
           ความรับผิดชอบของตําแหนง 

 ตําแหนงที่ 2 นักวิชาการโสตทศันศึกษา จํานวน 1 อัตรา   
  คาจางเดือนละ 9,540 บาท เลขที่ B52-045                         
 2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

 2.1  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2542  ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 



 

 2.2  ไดรับปริญญาตรีไมต่ํากวาทางดานโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา สื่อสารมวลชน 
วารสารศาสตร ศิลปการชาง ศิลปศึกษา ภาพถายและเทคโนโลยี การพิมพ เวชนิทัศน 
อุตสาหกรรมศลิป ออกแบบนิเทศศิลป  หรือทางอื่นที่ ก.ม. กําหนดใหใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

  2.2.1  เปนผูท่ีมีความรูในงานวิชาการโสตทัศนศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี 

                          2.2.2  เปนผูท่ีมีความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ 
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

2.2.3  เปนผูมีความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและ สังคม   
          โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
2.2.4  เปนผูมีความรูความสามารถใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
2.2.5  เปนผูมีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
2.2.6  เปนผูมีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสมกับ หนาท่ี  
           ความรับผิดชอบของตําแหนง 

 ตําแหนงที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 อัตรา 
  คาจางเดือนละ 9,540 บาท เลขที่ B52-046                         
  3.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

 3.1  ผูสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2542  ลงวนัที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 3.2  ไดรับปริญญาตรีไมต่ํากวาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร     วิศวกรรมไฟฟา   (เนนทาง
คอมพิวเตอร) ดานวิทยาการคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
หรือทางอื่นที่ ก.ม. กําหนดใหใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

  3.2.1  เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
                          3.2.2  เปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานระบบฐานขอมูล ภาษา SQL  PHP และการเขียน  

โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาสคิปต 
3.2.3 ถามีประสบการณการทํางาน (ตามคุณสมบัติ ขอ 3.2.1 – 3.2.2 ) จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 
3.2.4 เปนผูสามารถอุทิศเวลาใหกับงานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาทําการปกติ 
(เวลา 08.30-16.30 น.)  

 
 
 
 



 

 4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผูประสงคจะสมัครสอบ  ขอและยื่นใบสมัครไดท่ี งานบุคคลและประชาสัมพันธ     ช้ัน   3  
                                      ฝายบริหารและธุรการทั่วไป  สํานักบริการคอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน   
  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2549 ระหวางเวลา   

 09:00-16:00 น.  ทุกวันเวนวันหยุดราชการ  โทร.0 2562 0951-7 ตอ 2501, 2913-4   
     โทรสาร 0 2562  0950 

 5.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
      5.1  ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมอืของตนเอง (ลายเซน็ชื่อของ

ผูสมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล 
ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

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

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

 สําหรับผูสมัครที่มีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) จะตองนําเอกสาร
ดังตอไปนี้ มายื่นภายในเวลาที่กําหนด 

5.5 สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร  อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ 
5.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5.7 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตากฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให

ไมเกิน 1 เดือน 
5.8 ใหผูรับรอง ซึ่งเปนราชการประจําไมต่ํากวาระดับ 4 หรือ หากรับราชการทหาร ตํารวจ ตอง

มียศไมต่ํากวารอยเอก  และเปน(รูจักกับผูสมคัรเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

5.9 ถาเปนเพศชาย จะตองเปนผูผานเกณฑทหารเรียบรอยแลว จะตองนําใบ สด. 8 หรือ สด. 43 
มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครดวย 

 

6. วิธีการคัดเลอืก 
5.1 สอบขอเขียนความรูและความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง 
5.2 สอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 



7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันศุกรท่ี 8  กันยายน พ.ศ. 2549    
ณ  บอรดประชาสัมพันธ  อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  หรือดู
ไดจากเว็บไซด http://calendar.ku.ac.th

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
  

                   ประกาศ ณ วันที่       20      กรกฎาคม  พ.ศ. 2549 
       

                                                                                                
                            (รองศาสตราจารยสุรศักดิ์  สงวนพงษ) 

                          ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร 

 

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