ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง ขยายเวลาการเปดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร
............................
ตาม ประกาศสถาบั น วิจัย และพั ฒ นาแห งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๗
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป ด รั บ สมั ครคั ด เลื อกเพื่ อจ างและแต งตั้ งบุ คคลเข าเป น พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด
ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น
เนื่องจากมีผูสนใจมายื่นใบสมัครจํานวนนอย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จึงขอขยายเวลาการเปดรับสมัครตําแหนงดังกลาว โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ ผู ส มั ครเข ารับ การคั ดเลือกจะตองมีคุณ สมบั ติทั่วไปและไมมีลักษณะตองห ามตามความ
ในข อ ๖ แห งข อบั งคับ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร วาด วยการบริหารงานบุ คคลสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหาสิบปบริบูรณ (นับถึงวันเปดรับสมัคร)
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป น
ประมุข
(๓) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(๒) เป น คนวิกลจริต หรือ จิต ฟ นเฟ อนไม สมประกอบ หรือ เป น คนไรความสามารถ
หรือ เสมือนไรความสามารถ หรือ เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือ ถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนบุคคลลมละลาย

๒
(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกลงโทษใหออกปลดออก หรือ ไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่น
ของรัฐ องคการมหาชนหนวยงานเอกชน หรือ องคการระหวางประเทศ
(๘) เคยถู กเลิกจ าง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือ ไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตาม
ขอบังคับนี้ หรือ กฎหมายอื่น
(๙) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือ เขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
๒.๒ ผู ส มั ค รคั ด เลื อ กต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามที่ ร ะบุ ไว ในรายละเอี ย ด
แนบทายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ ก ขอและยื่ น ใบสมั ค รพร อ มหลั ก ฐานด ว ยตนเองได ที่
งานบริหารและธุรการ ชั้น ๑ สํานักงานเลขานุการ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(เว น วั น หยุ ด เสาร-อาทิ ต ย และวั น หยุ ด นั กขั ต ฤกษ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่ ม เติมไดที่ หมายเลขโทรศั พ ท
โทร. ๐-๒๕๖๑-๑๙๘๖ หรือ ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐ ตอ ๖๑๑๗๙๒
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร
๔.๑ ใบสมั ครตามแบบฟอรมที่ คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูส มัครจะตองกรอกขอความและ
ลงนามด ว ยลายมื อของตนเอง (ลายมื อ ชื่ อของผู ส มั ค รในใบสมั ค รและบั ต รประจําตั ว สอบเป นหลั กฐานสําคั ญ
ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน)
๔.๒ รู ปถายหน าตรงไม สวมหมวกและไม ใส แวนตาดํ า ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ ว ซึ่ งถ ายไว ครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สํ าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ หนั งสื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ แ ละใบคะแนน
แสดงผลการเรี ย นที่ แ สดงว าเป น ผู มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงกั บ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ ตํ า แหน งตามที่ กํ า หนดไว
ในรายละเอียดแนบทาย โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คัดเลือก
๔.๔ หนังสือรับรองการผานงาน หรือ หนังสือรับรองการฝกอบรม (ถามี)
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล
๔.๖ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๗ สําเนาใบสําคัญทางทหาร เชน ใบสด. ๘ สด.๙ หรือ สด. ๔๓ กรณีเปนชาย
สํ าหรั บ ผู ส มั ค รที่ ผ านการสอบข อ เขี ยนจะต อ งนํ า เอกสารดั ง ต อ ไปนี้ มายื่ น ภายในเวลา
ที่กําหนด (หากไมสามารถยื่นหลักฐานขอ ๔.๘ ขอ ๔.๙ และขอ ๔.๑๐ ภายในเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิการ
สอบสัมภาษณ)

๓
๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหาม
เป น ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่ ง ออกให
ไมเกิน ๑ เดือน
๔.๙ ให ผู รั บ รอง ซึ่ งมิ ใช บิ ด า มารดา สามี ภรรยา พี่ น องร วมบิ ด า มารดา เดี ย วกั น จํ านวน
๓ ทาน ซึ่งเปนผูรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ หนึ่ งในจํานวนผู รับรองดังกล าว ตองเป นขาราชการ หรือ พนักงานประจํ า หรือ หากรับราชการทหาร หรือ
ตํารวจต องมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอมแนบสําเนาบัต รประจําตัว ขาราชการ หรือ บัตรพนักงานประจําของ
ผูรับรองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ประกอบคํารับรอง
๔.๑๐ ประวัติยอ
๕. คาธรรมเนียมการสมัคร
ค าธรรมเนี ย มการสมั ค รตํ า แหน งละ ๒๐๐ บาท (ค าธรรมเนี ย มการสมั ค รจะไม จ า ยคื น ให
เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว)
๖. การประกาศรายชื่ อผู มีสิท ธิเข ารับการคัด เลือก วัน เวลา สถานที่ ทํา การคั ด เลือกและระเบี ยบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให ทราบในภายหลั ง ตรวจสอบรายชื่อไดที่ เว็บ ไซต www.rdi.ku.ac.th หั วขอสมัครงาน หรือเว็บ ไซต
http://ku.thaijobjob.com หรือ ที่บอรดประชาสัมพันธ ชั้น ๑ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒ นา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๗. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผูช วยศาสตราจารยวราภา มหากาญจนกุล)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

๔
รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
..........................
ตําแหนงที่ ๑ ตําแหนง นักวิจัย (ปริญญาโท) จํานวน ๑ อัตรา
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๒๔,๐๐๐ บาท สังกัด ฝายเครื่องมือและวิจัย
ทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เกี่ยวของเทียบไดไมต่ํากวานี้
ลักษณะงานโดยทั่วไปและหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะ และประสบการณสูงในงานดานการวิจัย ปฏิบัติงานที่ตองทําการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือ
วิจัย เพื่อ การปฏิบั ติ งาน หรือ พั ฒ นางาน หรือ แกไขป ญ หาในงานที่มีความยุ งยาก และมีขอบเขตกวางขวาง
เนนการใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง การบริการวิเคราะหวิจัยดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรีย
และสารปนเปอนในอาหาร เพื่ อสนับสนุ น งานวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานทั่วไป ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหขอมูล และดําเนินการวิจัย ในฐานะหัวหนาโครงการ
และผูรวมโครงการ เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะหจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร การประเมินความ
เสี่ยงของสารพิษในอาหาร สามารถกําหนดหัวขอเรื่องในการทําวิจัยและรายละเอียดในการจัดหาขอมูล การศึกษา
และประเมิ น ผลได จั ด ทํ า รายงานผลการศึ ก ษา ทดสอบ รวบรวม วิ เคราะห เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ
วัตถุประสงคและแผนงานที่กําหนด การแกไขปญหา และวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ ตลอดจนเผยแพรผลงาน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม และสรางองคความรูใหมในดานดังกลาว
(๒) ใหบริการวิเคราะหตรวจสอบ และใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจวิเคราะหจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
(๓) สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ มีความสามารถในการใหคําปรึกษา
แนะนํา ถายทอดความรูในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา แกนิสิต/นักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน และ
ชุมชน

๕
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานหรื อ โครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร ว มวางแผน และประสานงานระหว า ง
หนวยงานภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหเกิดการบูรณาการดานความปลอดภัยอาหาร
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย ในการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
๔. ดานการบริการ
๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพร ถายทอดความรู ดานการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขั้นสูง
การวิเคราะหวิจัยดานความปลอดภัยอาหาร จุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และขอมูลทางวิชาการในสายงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน
(๒) ใหบริการ และดูแลแกไขปญหาเบื้องตน ใหเครื่องมือวิทยาศาสตรมีความพรอมใชงาน
การใหบริการวิเคราะห ตรวจสอบ และใหบริการ
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่ตองการ
๑. ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด
๒. มี ประสบการณ ในงานวิ จั ย และการใชเครื่ องมื อวิ ทยาศาสตร ทางด านความปลอดภั ยอาหาร
จุลินทรีย หรือสารปนเปอนในอาหาร หรือมีงานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ซึ่งไดรับการยอมรับ
ในฐานขอมูล SCOPUS หรือ TCI (หากมีประสบการณ หรือหนังสือรับรองดานนี้ จะพิจารณาเปนพิเศษ)
๓. มีความคิดในเชิงวิจัย
๔. มีความรูในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี
๕. มี ความรู ภาษาอั งกฤษในระดั บ ที่ สามารถสื่ อสารได ทั้ งการพู ด การอาน และการเขี ยน และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่

๖
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โดยวิธีสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดังนี้
๑. ภาคสอบขอเขียน
๒๕๐ คะแนน
(๑) วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล ๑๐๐ คะแนน
(๒) วิชาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง ๑๐๐ คะแนน
(๓) วิชาภาษาอังกฤษ ๕๐ คะแนน
๒. ภาคสอบสัมภาษณ
๑๕๐ คะแนน
ซึ่งในภาคสอบสัมภาษณจะประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา
และประวั ติ ก ารทํ า งานของผู เข า สอบสั ม ภาษณ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด า นต า ง ๆ เช น ความรู
ความสามารถ ประสบการณ ทัศนคติ อารมณ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคมและสิ่งแวดลอมความคิดริเริ่ม
และสรางสรรค เชาวนปญญาและบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
ทั้งนี้ ใหผูสมัครสอบเฉพาะภาคขอเขียนกอน หากมีคะแนนตามเกณฑที่กําหนด จึงจะเขา
สอบภาคสัมภาษณตอไป
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบและไดคะแนนรวม
ทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละเจ็ดสิบ ผูสมัครตองยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการ โดยถือเปนที่สิ้นสุด และหากภายหลัง
ตรวจพบวา ผูสมัครใชเอกสารในการสมัครอันเป นเท็ จ สถาบัน วิจัยและพั ฒ นาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตามแตกรณี
.........................

