
 

 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  จํานวน  1  อัตรา 

 ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

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

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน     มีความประสงค์

จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

จํานวน  1  อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมกรอาหาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน    ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้ 

 1.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

  1.1  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  จํานวน  1  อัตรา 

             1.2  อัตราค่าจ้าง  15,000.-  บาท  

 2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ 

  ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 3.  เอกสาร  และหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

3.1  ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ขอรับใบสมัครได้ที่

สํานักงานเลขานุการ   คณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน 

3.2 คํารับรองของผูรั้บรองซึ่งไม่ใช่บิดา   มารดา   สาม ี  ภรรยา   พี่น้องร่วมบิดา   มารดา 

เดียวกัน จํานวน  3  ท่าน  ซึ่งเป็นผูรู้้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างด ี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มที่กําหนดไว ้  ทั้งนี้ผู้

รับรองดังกล่าวหนึ่งในสามต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่

ต่ํากว่าร้อยเอก    พร้อมท้ังสําเนาบัตรข้าราชการของผูรั้บรอง  จํานวน  1  ฉบับ 

3.3  สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน  1 ฉบับ 

3.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 1.5 × 2 นิ้ว   จํานวน 3  รูป  ถ่ายมา       

ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 

3.6  สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว ้

3.7  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีมีการ 

เปลี่ยนแปลง)  เชน่  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนา  หนังสือหย่า  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น 

  3.8 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.อ ว่าโดยด้วยโรคที่มีลักษณะตอ้งหา้ม

เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549    ซึ่งออกมาไม่เกิน  1  เดือน     นับ

ถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร 

3.9  กรณีเพศชาย  แนบสําเนาหลักฐานใบสําคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.8 หรือ ส.ด.43) 



3.10 เอกสารอ่ืน  ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่

ละตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ 

 

      4.  กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ   อาคาร 9 ชั้น 3      

คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  ตั้งแต่วันที่  26  กันยายน 2562    

ถึง วันที่  18 ตุลาคม  2562  ระหว่างเวลา  09.00 – 16.00  น.  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 – 3428 – 1074   ต่อ  7006 

 

 5.   ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จํานวน  100  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ

ประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 

 

 6.  การประกาศรายชื่อ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่  22 ตุลาคม 

2562  ณ  สํานักงานเลขานุการ  อาคาร 9  ชัน้  1  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน   และ  http://eng.kps.ku.ac.th/    

 

 7.  วิธีการสอบ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กําหนดการสอบคัดเลือก            

สอบข้อเขียน  ในวันที่  29 ตุลาคม  2562  เวลา 9.00น.-12.00 น   ณ อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 9402  เป็นต้นไป           

และสอบสัมภาษณ์  ช่วงบ่าย  เวลา  13 .30น . เ ป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  ชั้ น  2   ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร                   

ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน  หลักเกณฑ์และวิธีการ

สอบให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 8.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จะประกาศผลการสอบคัดเลือกใน

วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 

 

 

                          ประกาศ ณ วันที่ 26  กันยายน พ.ศ. 2562 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินทร์ประสิทธิ์) 

                                                                   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลอืก 

แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้  จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ลงวันที่     กันยายน พ.ศ.  2562 

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

 

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

 เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได ้ อัตราค่าจ้าง  15,000  บาท จํานวน  1  อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3.  มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ

ประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

5. มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 

6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

7. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับงานบริการศึกษาและ  งานวิเคราะห์ข้อมูล 

  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ด ีเสียสละ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 

  9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้ 

10. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามประกาศ  กพอ. โดยอนุโลม 

 

วิธีการสอบคัดเลอืก 

  1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน   150  คะแนน 

   1.1  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห ์และสรุปเหตุผล 50  คะแนน 

          ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับ

ประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  หรือให้

หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล  หรือสมมุติฐาน  หรือให้ศึกษาวิเคราะห์  และสรุปเหตุผลโดย

การอย่างอื่น  ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 

   1.2  วิชาภาษาไทย 

          ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา     50  คะแนน 

 

   1.3  วิชาภาษาอังกฤษ        50  คะแนน 



 

  2.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 100  คะแนน 

   2.1  วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่ง    100  คะแนน 

  

 

  3.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  100  คะแนน 

   การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การศึกษา  และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้  

ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคต ิ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาค (ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป , ภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง)  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  และได้คะแนนรวมทุกภาคไม่

ต่ํากว่าร้อยละ  60  ทั้งนี้ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดถือว่าเป็นผู้ที่สอบได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


