
 

 

 

 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตกําแพงแสน 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  

 ตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์    กําแพงแสน    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน    มีความ

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตามความในข้อ 15 ข้อ 16 

และข้อ 70 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคล

ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับและช่วยวิชาการ 

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้ง

บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    ดังรายละเอียดการรับสมัคร  ดังนี้  

  1.  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 

         1.1  ตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา 

1.2  อัตราค่าจ้าง 21 ,000  บาท    

2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัคร 

 3.1 ใบสมัครซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ขอรับใบ

สมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน 

 3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้คร้ัง

เดียวกันไม่เกิน  1 ปี   (นับถึงวันที่สมัคร) จํานวน 3 รูป   

 3.3  สําเนาใบประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้  

3.4  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ  เปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนนามสกุล 

(ในกรณีมีการเปลีย่นแปลง)  เชน่  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนา  หนังสือหย่า  สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น 

 3.5 เอกสารอ่ืนๆ ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ

แต่ละตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ  เชน่ เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  หนังสือรับรอง

การผ่านงาน  สําเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลําเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

 3.6 สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ สําเนาสูจิบัตร   

 3.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   

 3.8  ใบกองเกินทหาร (สด.8 หรือ สด .43 )  

 3.9  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ตามที่กบม.กําหนด       

ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร 
 



 3.10 คํารับรองของผู้รับรองซึ่งไม่ใช่ บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  พี่น้องร่วมบิดามารดา

เดียวกัน จํานวน  3  ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มที่กําหนดไว้                 

ผูรั้บรองดังกล่าวหนึ่งในสามต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา  หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่

ต่ํากว่าร้อยเอก  โดยแนบสําเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูรั้บรอง 

  3.11  ผู้สมัครต้องทราบว่าตัวผู้สมัครไม่มีโทษทางวินัย หากตรวจสอบพบให้ออกจาก

ราชการทันท ี
  

4. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  จํานวน  200  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ   จะไม่จ่าย

คืนให้เมื่อประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแล้ว 
 

5. กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ  อาคาร 9 ชั้น 3   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน    ตั้งแต่วันที่                   

28  เมษายน 2563  ถึง 22  พฤษภาคม 2563  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    โทร. 0 – 3435-1897    ต่อ  7006 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน  ในวันที่        

26 พฤษภาคม  2563  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และทางเ ว็บไซด์คณะฯ   h t tp : / / eng .kps .ku .ac . th /                        

ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กําแพงแสน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน     
 

                      7. วิธีการคัดเลือก 

  7.1 ผู้สมัครรับคัดเลือกจะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป และ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)         

ทั้งนี้สอบข้อเขียน จัดสอบในวันที่   9  มิถุนายน 2563  เวลา  09.00-12.00  น.  ณ  ห้อง 9402  อาคาร 9 ชัน้ 4            

และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่  16  มิถุนายน 2563 เวลา  10.00-12.00  น.   ณ .ห้องประชุม 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (วันและเวลาในการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ให้ติดตามประกาศของคณะ  เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป)   

 7.2  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ ์         

ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์กําแพงแสน และ ทางเว็บไซด์    http://eng.kps.ku.ac.th/     เมื่อ

ได้รับการตรวจสอบประวัติทางวินัยจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว         
  

    8.ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

 เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

                    ประกาศ    ณ  วันที่   28  เมษายน   2563 

   

 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว ์ อินทร์ประสิทธิ์) 

                                                                            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อคัดเลอืก 

แนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  จํานวน  1  อัตรา 

ตําแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ

ลงวันที่   28  เมษายน  พ.ศ.  2563 

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

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร  

ตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ระดับปฏิบัติการ จํานวน 1  ตําแหน่ง 

สังกัด  สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน 

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ 

 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป 6 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ของประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 

ตุลาคม 2558  ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 

(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 

 (ข) ลักษณะต้องห้าม 

  (1) เป็นผูด้ํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 

  (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้

ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ กบม.กําหนด 

  (3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน  หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(6) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ  องค์การมหาชน  หน่วยงานเอกชน  หรือองค์การระหว่างประเทศ  

 (8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก  หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับนี้หรือ

กฎหมายอื่น  

 (9) เป็นผู้ที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  

 

 

 

 

 

 

 



 

3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 ได้รับวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต  สาขาบัญช ี  

 

4. ลักษณะงานที่ให้ปฏิบัต ิปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ และ การเงินและบัญช ี
 

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ ต้องการความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานเกี่ยวกับ

การเงิน บัญชี  และ พัสดุ  และปฏิบัตงิานภายใตก้ารกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานงานอื่นๆที่ได้รับ

มอบหมาย  

 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ จัดทํา

รายงานทางการเงินการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์สถานะทํางานการเงินและบัญช ีการ

จัดทําฐานข้อมูลทํางานการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

การศึกษา ค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ ของวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์

และเสนอความเป็นเกี่ยวกับงานพัสดุ  และต้องมีความรู้ทางด้านท่ัวไปดังนี้ 

- มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย  กฎระเบียบ  และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

- มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล  วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 

- ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามประกาศ กบม.โดยอนุโลม 

 

ลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

   

ด้านปฏิบัติการ 

1. จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า รายละเอียดต่างๆ ของ

พัสดุ เช่น วิวัฒนาการคุณสมบัต ิระบบราคา การเสื่อมค่า การสกึหรอ  ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ 

อะไหล ่การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมิน

คุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ 

2. จัดทํารายละเอียดบัญช ีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบได้โดยสะดวก 

3. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จําหน่ายพัสดุเมื่อชํารุดหรือ

เสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 

4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ

แก่นิสิตนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏบัิติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 5. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 



ด้านการวางแผน 

1. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ 

2. ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 

ด้านการประสานงาน 

1.ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ

เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ด้านการบริการ 

1.ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร ่ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง

เร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผูรั้บบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรท้ังภายใน

และภายนอกหน่วยงานนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูรั้บบริการได้ ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ ์

มาตรการต่างๆ 

 

5. วิธีการสอบคัดเลือก 

  1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยวิธีการสอบข้อเขียน   150  คะแนน 

   1.1  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห ์และสรุปเหตุผล 50  คะแนน 

          ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห ์และสรุปผล  โดยการให้สรุปความหรือให้

จับประเด็นในข้อความหรือเร่ืองราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  

หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล  หรือสมมุติฐาน  หรือให้ศึกษาวิเคราะห์  และสรุป

เหตุผล  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 



   การประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา  และประวัติการทํางานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  

ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ัง

สังคม 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ ได้ รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาค (ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป,         

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง)  ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50  และได้

คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ  60  ทั้งนี้ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดถือว่าเป็นผู้ที่สอบได ้
 


