
 
 

ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจ าตัว ก าหนดวัน เวลา วชิา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

(สอบข้อเขียน) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
---------------------- 

 
        ตามประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา โดยก าหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 22 เมษายน พ.ศ. 2564 และ
ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงยังไม่ได้ก าหนดวันสอบข้อเขียน นั้น 

 บัดนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจ าตัว ก าหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  หากต้องการสอบถามเพิ ่ม เติม โปรดติดต ่อ                   
คุณขนิษฐา เสลาคุณ โทรศัพท์ 08-6753-5349 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

         
         ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่   กาวีต๊ะ) 
        รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบขอ้เขียน) 
เพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)  

จ านวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สอบในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา 09.๐๐ – ๑6.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6  อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
.................................................................................. 

เลขทีส่อบ      ชื่อ – นามสกุล 
001 นางสาวปิยพร  ผลชีวิน 
002 นายยุทธพงษ์  วรรณพัฒน์ 
003 นายกชภพ  สุขผล 
004 นางสาวพลอยนภัส  กฤตศรลักษณ์ 

ก าหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่ท าการสอบคัดเลือก 

วัน เวลา วิชา 
สถานที่ท าการ

คัดเลือก 
วันอังคารที่ 15 
มิถุนายน 2564 

09.00 – 12.00 น. 
(3 ชั่วโมง) 

1.  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) 
1.1 ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล 

(50 คะแนน) 
1.2 ภาษาไทย (25 คะแนน) 
1.3 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)  

ห้องประชุม
วิทยาลัย
บูรณาการ
ศาสตร์  
ชั้น 6 อาคาร
ระพี สาคริก 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
บางเขน 

13.00 – 16.00 น. 
(3 ชั่วโมง) 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 
2.1 ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง 

(1) ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(2) การเตรียมสารเคมีและการจัดการของเสีย 
(3) การใช้งานอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือช่าง 

ทั้งนี้ ผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้น (ภาความรู้ความสามารถท่ัวไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมาให้ทันตามก าหนดเวลาที่ประกาศไว้ แต่จะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก             

เจ้าหน้าผู้ควบคุมการสอบแล้ว ผู้ใดมาภายหลังจากการสอบได้ด าเนินการไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวิชานั้น 
๒. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกน าต าราหรือหนังสือใดๆ  เข้าห้องสอบ ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิ์การสอบ                

ผู้ที่น าโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวมาด้วย ให้ปิดเครื่องก่อนเข้าห้องสอบ 
๓. กระดาษที่ใช้ในการสอบ ต้องใช้แต่กระดาษที่หน่วยงานจัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนเครื่องอุปกรณ์อย่างอ่ืนๆ ที่ใช้ในการสอบ 

เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง 
๔. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกคนหนึ่งจะพูดหรือติดต่อส่งสิ่งของแก่กันกับผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือกคนอ่ืน หรือกับบุคล

ภายนอกในระหว่างสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมการสอบแล้ว 
๕. ในระหว่างการสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความควบคุม

ของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 
๖. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิ์ของผู้อ่ืน โดยไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่ร าคาญหรือเสียหาย             

กับต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
๗. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องเขียนเลขประจ าตัว ชื่อ และนามสกุล ในกระดาษค าตอบทุกแผ่น  
๘. ห้ามน าข้อสอบ และกระดาษที่หน่วยงานแจกให้ส าหรับท าค าตอบออกจากห้องสอบ ถ้ามีกระดาษเหลือ กระดาษที่ใช้

ไม่ไดใ้ห้น าส่งคืนเจ้าหน้าที่ผู้คุมการสอบ หรือวางไว้ ณ ที่นั่งสอบของตน 
๙. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องน าบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ 
 


