
 
ประกาศสถาบนัวิจัยและพฒันาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกเพือ่จ้างและแต่งตัง้บุคคลเขา้เปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 
_________________________________ 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างและ
แต่งต้ั งบุคคลเข้ าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ  10  ข้อ  ๑5 และข้อ 25  แห่ งประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน          
พ.ศ.  ๒๕53  ลงวันที่  13  ธันวาคม  ๒๕5๓  จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือก  ดังต่อไปน้ี 

 ๑.  ตําแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง  
  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี   จํานวน  2  อัตรา 

๒.  คุณสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัิเฉพาะของผู้มีสทิธสิมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ  6   แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  พ.ศ. ๒๕5๓  ลงวันที่  
13  ธันวาคม  ๒๕5๓  และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

๓.  วัน  เวลา  และสถานทีร่บัสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารและ
ธุรการ        สํานกังานเลขานุการ   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   อาคารสุวรรณ
วาจกกสิกิจ  ตัง้แต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2556  (ในวันเวลาราชการ)    

๔.  เอกสารและหลกัฐานทีจ่ะต้องนํามาย่ืนในการสมัคร 
  ๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ    
ลงนามด้วยลายมือของตนเอง  (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเป็นหลักฐานสําคัญใน
การยืนยันตัวบุคคล นั้น  การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้ง ต้องเหมือนกัน) 
  ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแ่ว่นตาดํา  ขนาด  1 1/2  x  2  น้ิว  ถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกัน  ไม่เกิน  ๑  ปี  ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  จํานวน   ๓  รูป 
  ๔.๓  สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร 

๔.๔   สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ  หรือเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน)  เช่น  สําเนาทะเบียนสมรส   สําเนาหนังสือหย่า  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว  เป็นต้น 

๔.๕  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่
ละตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
หนังสือรับรองการผ่านงาน สําเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่ระบุภูมิลําเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

สําหรับผู้สมคัรที่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องนําเอกสาร
ดังต่อไปน้ีมาย่ืนภายในเวลาที่กําหนด คือ 

๔.๖  สําเนาทะเบียนบ้าน  หรือสูติบัตร  หรือบัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบกองเกินทหาร
อย่างใดอย่างหน่ึง 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที ่  ๑๖  ( พ.ศ.๒๕๒๖ )   
ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน 
   
 



 
  ๔.๘  ให้ผู้รับรอง  ซึ่งมิใช่บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา  มารดา  เดียวกัน       
จํานวน  ๓  ท่าน   ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่   
คณะกรรมการกําหนด  ทั้งน้ีหน่ึงในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  หรือหากรับ
ราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ตํ่ากว่าร้อยเอก  และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประกอบคํารับรอง(เฉพาะผู้
ที่ผ่านการสอบข้อเขียน  ต้องนําเอกสารมามอบให้ก่อนวันสอบสัมภาษณ์) 

๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่าย
คืนให้ในเมื่อประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือก  และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก 

  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือก  และระเบียบ          
เก่ียวกับการคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบในวันที่  5 มีนาคม  ๒๕๕6 

๗.  หลักสูตร  วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี     
  
 
       ประกาศ  ณ  วันที่      6      กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕6 

 
         

 
    (ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร)                                 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ลงวันที่    6    กุมภาพนัธ์  ๒๕๕6 

---------------------------------------------------- 
ตําแหน่งที่ 1    นักวิจัย 
            เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ทดแทนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ  22,950  บาท สังกัดฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก.  จํานวน ๑ อัตรา  

คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สทิธสิมัครสอบ 

 ๑.   ได้รับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาพฤกษศาสตร์/ชีววิทยา 
 2. สามารถศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และดําเนินการวิจัย ร่วมกําหนดหัวข้อเรื่องในการ

ทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาข้อมูล การศึกษาและประเมินผล ช่วยนักวิจัยระดับสูงศึกษา
ค้นคว้าวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทํารายงานผลการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานที่กําหนด ตลอดจนนําไปพิจารณาหาทางแก้ไข
ปัญหา และวางแผนดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

 3. สามารถให้บรกิารวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์
ของวัตถุตัวอย่าง เพ่ือการวิเคราะห์วิจัย ให้คาํปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานและแก่ชุมชน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับ
งานในหน้าที่ 

 4. มีความสามารถในการให้บรกิารกล้องจุลทรรศน์/กล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอน ตลอดจนเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การเตรียมตัวอย่างสําหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ใหค้ําปรึกษา 
แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและนักศึกษาที่มาฝกึปฏิบัติงาน 

5.   มีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานด้านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

          ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๐๐ คะแนน 
         ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  ๕๐ คะแนน  

    ๑.๒  ภาษาไทย   ๕๐ คะแนน 

 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๒๐๐ คะแนน 
      ๒.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่ง   ๑๕๐ คะแนน 

             ๒.๒  ภาษาอังกฤษ  ๕๐ คะแนน       

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญา  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

 ทั้งน้ี  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งก่อน และให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)   
ต่อไป  
เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้น
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงานประจํา ณ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

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



 
ตําแหน่งที่ 2    เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

            เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ทดแทนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ  22,950  บาท สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  
จํานวน ๑ อัตรา  

คณุสมบตัทิั่วไปและคณุสมบตัเิฉพาะของผูมี้สทิธสิมัครสอบ 

 ๑.   ได้รับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา 
2.   มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
3. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
4. สามารถปฏิบัติงานกองบรรณาธิการวารสารวิชาการท้ังสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อและบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ได้ 
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office 

(เช่น Word, Excel, PowerPoint) และ Photoshop 
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  
8. มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
9. ไม่จํากัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี 
10. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหาร 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  

          ๑.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ๑๐๐ คะแนน 
         ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล  ๕๐ คะแนน  

    ๑.๒  ภาษาไทย   ๕๐ คะแนน 

 ๒.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๒๐๐ คะแนน 
      ๒.๑  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่ง   ๑๕๐ คะแนน 

             ๒.๒  ภาษาอังกฤษ  ๕๐ คะแนน       

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 

  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบ  และสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญา  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

 ทั้งน้ี  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตําแหน่งก่อน และให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)   
ต่อไป  

เกณฑ์การตัดสิน 

 ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้น
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละหกสิบ 

ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงานประจํา ณ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย 

 

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


