
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองกิจการนิสิต 
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

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

           ด้วยกองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับ
สมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองกิจการนิสิต ตามความในข้อ 10 แห่ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2546 ลงวันที่        
18 กันยายน 2546 (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่  20 กันยายน 2550 และ (ฉบับที่  4)           
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะจ้าง 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 2 ต าแหน่ง จ านวน 11 อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้ ส มั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เลื อ ก จ ะ ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ  ต า ม ข้ อ  1 2  ป ร ะ ก า ศ                                
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2546 และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ชั้น 4 กองกิจการนิสิต         

อาคารระพีสาคริก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕61 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ      
ลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัว    
ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือก   
ทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

    ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 1
2⁄  x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้        

ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป  
    ๔.๓  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประกาศรับสมัคร 
    4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
    ๔.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    ๔.6  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มี

การเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า จ านวน 1 ฉบับ 



 

 

   4.7  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดตาม
ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือรับรอง
การผ่านงาน 
            ๔.8  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.๘ สด.9 หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐาน      
การสมัครด้วย (เฉพาะเพศชาย)  
            4.9  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526)       
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
            4.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
            4.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
            4.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะ           
ไม่จ่ายคืนให้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว โดยช าระที่หน่วยการเงิน         
งานธุรการ กองกิจการนิสิต 
6. หลักสูตรวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรากฎอยู่ในรายละเอียดของต าแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้  

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิคัดเลือก   
            จะประกาศในวันจันทร์ที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕61 ณ งานธุรการ ชั้น 4  กองกิจการนิสิต        
อาคารระพีสาคริก 

8.  วันเวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก (สัมภาษณ์) 
  วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๕ กองกิจการนิสิต 
อาคารระพีสาคริก 

9.  การประกาศผลการคัดเลือก  
            ประกาศผลการคัดเลือกในวันอังคารที่  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕61 ณ งานธุรการ ชั้น 4        
กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ   ณ  วันที่         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

                         (ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย  ผิวเหลือง)  
                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

      

     

                                                                

 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ลงวันที่     ตุลาคม 2561 

    
ต าแหน่งที่ 1 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 9 ,000 
บาท สังกัดงานหอพัก กองกิจการนิสิต จ านวน 4 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
2. อายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี 
3. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ขึ้นไป 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานรักษา  
ความปลอดภัย 

2. สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดได้ โดยปฏิบัติงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวัน และ
ปฏิบัติงาน  4 วัน หยุด 1 วัน ได้ 

3. มีค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการท างาน 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

ลงวันที่     ตุลาคม 2561 

    
ต าแหน่งที่ 2 พนักงานทั่วไป 

 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 9,000 
บาท สังกัดงานหอพัก กองกิจการนิสิต จ านวน 7 อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
2. อายุตั้งแต่ 18 - 45 ปี 
3. ประถมศึกษาบริบูรณ์ ขึ้นไป 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแลรักษาท าความสะอาดอาคาร ห้องสุขา 
สถานที่ ท าสวน และดูแลรักษาต้นไม้ 

2. มีค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจ ในกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความประพฤติดี  ซื่อสัตย์  สุ จริต  มีความตั้ งใจและอุทิศตนในการท างาน              
มีมนุษย์สัมพันธ์และมีจิตบริการที่ดี 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 


