
 

 

 

 

 
 

ประกาศสถาบันวจิัยและพฒันาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลอืกเพือ่จางและแตงตั้งบคุคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 

_________________________________ 
 

ดวย สถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางและ

แตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความในขอ ๗ ขอ ๑5 ขอ ๑๖ และขอ ๗๐ แหงขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. ๒๕5๘ ลงวันที่ 3๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕5๘  และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ 

ชวยวชิาการ ลงวันที่ ๑๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  จงึขอประกาศรับสมัครคัดเลอืก  ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง  

  ปรากฏอยูในรายละเอยีดแนบทายประกาศนี้   จาํนวน  ๑  อัตรา 

๒.  คุณสมบัตท่ัิวไปและคณุสมบัตเิฉพาะของผูมสีทิธิสมัครเขารับการคัดเลอืก 

  ๒.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลอืกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามความใน

ขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕5๘ ลงวันที่ 3๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕5๘ ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัตทิั่วไป 

(๑) เพศชาย มอีายุไมต่ํากวาสบิแปดปและไมเกินหกสบิปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)  

(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

(๓) เปนผูมสีุขภาพแข็งแรง 

(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

(๒) เปนคนวกิลจริต หรอืจติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือ

เสมอืนไรความสามารถ หรอืเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรอืถูกสัง่ใหออกจากงานไวกอน 

(๔) เปนผูบกพรองในศลีธรรมอันด ี 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 

 

 

 



๒ 

 

(๗) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรอืไลออกจากสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ หนวยงานอื่น

ของรัฐ องคการมหาชน หนวยงานเอกชน หรอืองคการระหวางประเทศ 

(๘) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

ขอบังคับนี้ หรอืกฎหมายอื่น 

(๙) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ 

๒.๒ ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบ

ทายประกาศนี้ 

๓.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานบริหารและ

ธุรการ ชั้น 1 สํานักงานเลขานุการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาคารสุวรรณ

วาจกกสิกิจ ตั้งแตบัดนี้ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. 25๖๐ (เวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ 

๑๗๙๒ และประกาศลงเว็บไซตสถาบันฯ (http://www๒.rdi.ku.ac.th)   

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนาํมายื่นในการสมัคร 

  ๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและ    

ลงนามดวยลายมอืของตนเอง  (ลายมอืชื่อของผูสมัครในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญ

ในการยืนยันตัวบุคคล ดังนั้น  การลงลายมอืชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกคร้ังตองเหมอืนกัน) 

  ๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา  ขนาด  1 1/2  x  2  นิ้ว  ซึ่งถายไวครั้ง

เดยีวกันไมเกิน  ๑  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป 

  ๔.๓ สําเนาปริญญาบัตรหรอืหนังสอืรับรองฉบับสภามหาวทิยาลัยอนุมัติและใบคะแนนแสดงผล

การเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด

แนบทาย โดยจะตองสําเร็จการศกึษาและไดรับอนุมัตจิากผูมอีํานาจอนุมตัภิายในวันปดรับสมัครคัดเลอืก 

๔.๔ หนังสอืรับรองการผานงานหรอืหนังสอืรับรองการฝกอบรม (ถาม)ี 

๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาช่ือ หรอืเปลี่ยนชื่อ หรอืเปลี่ยนนามสกุล  

๔.๖ สาํเนาทะเบยีนบานและสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน 

๔.๗ สาํเนาใบสําคัญทางทหาร เชน ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเปนชาย  

สําหรับผูสมัครท่ีผานการสอบขอเขียนจะตองนําเอกสารดังตอไปนี้ มายื่นภายในเวลาท่ี

กําหนด (กอนวันสอบสัมภาษณ) ดังนี้ 

  ๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม

เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกใหไมเกิน   

๑  เดอืน   

  ๔.๙ ใหผู รับรอง  ซึ่งมิใชบิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่นองรวมบิดา  มารดา  เดียวกัน       

จํานวน  ๓  ทาน   ซึ่งเปนผู รูจักกับผูสมัครเปนอยางดี   กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่   

คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา  หรือหาก

http://www%E0%B9%92.rdi.ku.ac.th/


๓ 

 

รับราชการทหาร หรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตร

พนักงานประจําของผูรับรอง ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง  

๕.  คาธรรมเนยีมการสมัคร 

  คาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ  2๐๐  บาท  (คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเมื่อ

ประกาศรายช่ือวาเปนผูมสีทิธิเขาสอบแลว) 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานท่ีทําการคัดเลือกและ

ระเบยีบเกี่ยวกับการคดัเลอืก 

  รายช่ือผูมีสิทธิ เขา รับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบ          

เก่ียวกับการคัดเลือก  จะประกาศใหทราบ ในวันท่ี  ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๐ ดูไดที่บอรดประชาสัมพันธ 

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ช้ัน ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือเว็บไซต 

http://www2.rdi.ku.ac.th 

๗.  หลักสูตร  วธีิการคัดเลอืกและเกณฑการตัดสนิ 

  ปรากฏอยูในรายละเอยีดแนบทายประกาศนี้     

 

จงึประกาศใหทราบทั่วกัน 

 

                      ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๔  พฤศจกิายน   พ.ศ.  ๒๕๕๙   

                        (รองศาสตราจารย ดร. ธงชัย สุวรรณสชิณน)                                                                                             

         ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

รายละเอยีดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพื่อจางและแตงตัง้บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 
ลงวันท่ี   ๒๔  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

.......................... 

 
ตําแหนง ชางเทคนคิ 

            เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

พลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา จํานวน ๑ อัตรา ขัน้ ๑๓,๙๕0  บาท สังกัด ฝายเครื่องมอืและวจิัยทางวทิยาศาสตร 

สถาบันวจิัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

คุณสมบัตท่ัิวไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผูมสีทิธิสมัครสอบ 

 ๑.   ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวฒุอิยางอื่นที่เทยีบไดในระดับเดยีวกันใน

สาขาวชิา หรอืดานที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผดิชอบ และลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ

 ๒.   โดยมลีักษณะงานที่ปฏบิัตงิานในดานตางๆ ดังนี้ 

       ๒.๑ ดานการปฏบิัตกิาร 

(๑)  ดูแล ควบคุม ตรวจซอม และบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องมอืและอุปกรณวทิยาศาสตร วัสดุ ครุภัณฑ ในความรับผดิชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย พรอมใชงานและ

ใหบริการ 

(๒)  ซอม สราง ผลติ ประกอบ ดัดแปลง เขยีน หรอืออกแบบ ติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ 

รวมทัง้การทดลองใชงาน เพื่อใหเปนไปตามหลักวชิาและมาตรฐานงานชาง และใหเกิดความปลอดภัย 

      ๒.๒ ดานการบรกิาร 

(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําขอมูล ถายทอดความรูทัง้ในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะ

ท่ัวไป ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานที่รับผิดชอบและผูเก่ียวของ เพื่อใหมีความรู ความสามารถและมีทักษะ

เหมาะสมแกการปฏบิัตงิานในหนาที่ 

(๒) ติดตอประสานกับหนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

อยางมปีระสทิธภิาพและปฏบิตัหินาที่อื่นที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

๑. มคีวามรูความสามารถที่จาํเปนสําหรับการปฏบัิตงิานในตําแหนง  

๒. มทีักษะที่จาํเปนสาํหรับการปฏบิัตงิานในตําแหนง 

๓. มสีมรรถนะทีจ่ําเปนสําหรับการปฏบิัตงิานในตําแหนง 

หลักสูตรและวธีิการคัดเลอืก  

          ๑.  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป โดยวธีิการสอบขอเขยีน ๑๐๐     คะแนน 

          ๑.๑  ความสามารถในการศกึษาวเิคราะห และสรุปเหตุผล   ๕๐ คะแนน  

     ๑.๒  ภาษาไทย    ๕๐ คะแนน 

๒.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตาํแหนง โดยวธีิการสอบขอเขยีน ๒๐0 คะแนน 

       ๒.๑  ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนง         ๑๕๐   คะแนน 

              ๒.๒  ภาษาอังกฤษ   ๕๐ คะแนน       

 ๓.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวธีิสอบสัมภาษณ ๑๐๐   คะแนน 

 



๕ 

 

ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป

และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสบิ 

โดยภาคความเหมาะสมกับตําแหนง จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง

หนาที่จากประวัตสิวนตัว ประวัตกิารศกึษาและประวัตกิารทํางานของผูเขาสอบและสมัภาษณ เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคต ิ 

การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม  ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  เชาวนปญญาและ

บุคลกิภาพอยางอื่น  เปนตน 

เกณฑการตัดสนิ 

 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบและ 

ไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสบิ 

................................... 
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