
 
ประกาศคณะเกษตร 

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตําแหนง    นักวิทยาศาสตร 

------------------- 
       ดวยสํานักงานเลขานุการ   คณะเกษตร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย    ตําแหนง    นักวิทยาศาสตร สาขา เคมวีิเคราะห      
จํานวน  1  อัตรา  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบตัิเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
1.1 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไป  ตามขอ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
พ.ศ. 2543 

1.2 คุณวฒุิปริญญาโท สาขา เคมีวิเคราะห 
1.3 มีประสบการณทํางานในหองปฏิบัติการเคมีวิเคราะหไมนอยกวา 1 ป หรือปฏบัิติงานใน

หนวยปฏิบัติการเครื่องมือ มีความสามารถดานเทคนิคเคมีเชิงวิเคราะหและการใช
เคร่ืองมือ (Analytical techniques and instrumentation) เชน Gas Chromatography 
Liquid Chromatography (HPLC) , Atomic Absorption (AA) , Spectroscopy หรือกลุม
เคร่ืองมือเพ่ือใชในการวิเคราะหตางๆ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

1.4 มีความสามารถใหคําปรึกษา ดานเทคนิค การตคีวามการวิเคราะหดานเคมีวิเคราะห ได
เปนอยางดี และมีมนุษยสัมพันธด ี

 
2.  วัน  เวลา  และสถานทีรั่บสมัคร 
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียด  ขอรับและย่ืนใบสมัคร  ไดท่ีสํานักงานเลขานุการ  คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 28 พฤศจิกายน  2550   ในวนัและเวลาราชการ และจะ
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 

3.   เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีกําหนด  ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือ

ของตนเอง 
3.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา   ขนาด  1.5 x 2  น้ิว   ซ่ึงถายไวครั้ง

เดียวกัน  ไมเกิน  1  ป   (นับถึงวันปดรบัสมัคร)  จํานวน  3  รูป 
3.3 สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนน  (Transcript)  จํานวนอยางละ  1  ฉบับ 
3.4 สําเนาเอกสาร การเปล่ียนชือ่คํานําหนาชื่อ หรือเปล่ียนชื่อหรือเปล่ียนนามสกุล (ในกรณีท่ี

มีการเปล่ียน) เชน  สําเนาทะเบียนสมรส      สําเนาหนังสือหยา   เปนตน 
3.5 สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน  อยางละ  1  ฉบับ 
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3.6 ใบรับรองแพทย   แสดงวาไมเปนโรคตองหาม  ตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16  (พ.ศ. 2546)  
ซ่ึงออกใหไมเกิน   1  เดือน นับถึงวันท่ีย่ืนใบสมัคร 

3.7 ใหผูรับรอง  ซ่ึงมิใชบิดา  มารดา สาม ี ภรรยา  พ่ีนองรวมบิดา มารดา เดียวกัน   
จํานวน  3 ทาน  ซ่ึงเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม
เอกสารลับท่ีคณะกรรมการกําหนด  ท้ังนี ้ หน่ึงในจํานวนผูรับรองดังกลาว  ตองเปน
ขาราชการหรือพนักงานประจํา ไมต่ํากวาระดับ 4หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจ  
ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก 

4 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 ใหผูสมัครสอบคัดเลือกเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 100  บาท   คาธรรมเนยีมสอบจะไม
จายคืนให      เม่ือประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 

5 หลักสตูรและวิธีการคัดเลือก 
 1.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน   
 1.1  ความสามารถในการศกึษาวเิคราะห  และสรุปเหตผุล   50  คะแนน 
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นใน
ขอความหรือเร่ืองราว  หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรอืสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจ  หรอืสังคม   
หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมติฐานหรือใหศึกษาวิเคราะห 
และสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น  ซ่ึงเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว   
  1.2     ภาษาไทย 
            ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย    50  คะแนน 
 2.  ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตาํแหนง  โดยวิธีการสอบขอเขียน 
  2.1  ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง  นักวิทยาศาสตร 150 คะแนน
     2.2   ทดสอบภาษาอังกฤษ                 50  คะแนน 
 
 3.  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง  โดยวิธีสอบสัมภาษณ  100  คะแนน 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวตัิสวนตวั  ประวตัิ
การศึกษา  และประวตัิการทํางานของผูเขาสอบ  และสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ 
เชน ความรูความสามารถประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอม  ความคดิริเริ่มและสรางสรรค เชาวปญญา  และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน 
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  ท้ังนี้  โดยใหผูสมัครสอบเฉพาะภาค ความรูความสามารถทั่วไป  และภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอนแลวใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑการตัดสินเขาสอบภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  ตอไป 
 
เกณฑการตดัสินและกําหนดวันเวลาสอบ 
 ผูไดรับคดัเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ 50 
และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ  60 
 สอบขอเขียนวันท่ี  6 ธันวาคม   2550 เวลา 9.00 – 16.00 น.  
                   ประกาศผลการสอบขอเขียน วันท่ี 14 ธนัวาคม 2550 
                สอบสัมภาษณ วันท่ี 20 ธนัวาคม 2550 เวลา 13.00 น.เปนตนไป 
                ณ  สํานักงานเลขานุการ  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6.   วันประกาศผลการคัดเลือก 
                    จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2550 ณ  สํานักงานเลขานุการ  คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 
 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบท่ัวกัน         

      ประกาศ ณ วนัท่ี   6   พฤศจิกายน   พ.ศ.  2550 

                 
         
                                                                (รองศาสตราจารย ดร. วิจารณ     วิชชุกิจ) 
               คณบดีคณะเกษตร 

        

 

 

 

 

 
 


