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ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดวัน เวลา วิชา สถานที ่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
............................................ 

ตามประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เรื่องรับสมัครเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาตรี) สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ลงวันที่ 
5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และประกาศ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือกฯ จ านวน 89 ราย โดยยังมิได้ก าหนดวันสอบข้อเขียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นั้น 

บัดนี้ เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศเรื่อง 
ก าหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ) 
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง ก าหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)  

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
สอบในวันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ อาคารก าพล อดุลวิทย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
............................... 

ข้อ 1 ก าหนดวัน เวลา วิชา และสถานที่ท าการสอบคัดเลือก 

วัน เวลา วิชา สถานที่ท าการคัดเลือก 

วันเสาร์ที ่๖ 
พฤศจิกายน 
2564 

09.00 – 1๒.00 น. 
(๓ ชั่วโมง) 

1. ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป 
(100 คะแนน)  

1.1 ความสามารถใน
การศึกษาวิเคราะห์ และ
สรุปเหตุผล (50 คะแนน) 

1.2 วชิาภาษาไทย 
(25 คะแนน) 

1.3 วชิาภาษาอังกฤษ 
(25 คะแนน) 

2. ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (100 คะแนน) 

อาคารก าพล อดุลวิทย์ 
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (อาคารติดกับอาคาร
ระพีสาคริก) 
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้อง
ยืนยันการเข้าสอบ และกรอกข้อมูลพร้อมแนบ
หลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านลิงค์
https://forms.gle/E11JmuumDAZAELcG7 

ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.  
หากพ้นก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ 

ข้อ 2 ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องยืนยันการเข้าสอบ และกรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน
ผ่านลิงค์ https://forms.gle/E11JmuumDAZAELcG7 ภายในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
หากพ้นก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ 

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตนในวันสอบ 

๓. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องมาก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 
ห้องสอบ ที่นั่งสอบ และจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบแล้ว ผู้ใด 
มาภายหลังจากการสอบได้ด าเนินการไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ  

๔. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพ่ือการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ได้แก่ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ที่อยู่บริเวณสนามสอบและในห้องสอบ วัดอุณหภูมิในจุดทางเข้าหน้าอาคารก าพล อดุลวิทย์ (ด้านที่ติดอาคาร

https://forms.gle/E11JmuumDAZAELcG7
https://forms.gle/E11JmuumDAZAELcG7
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ระพีสาคริก) และหากท่านใดป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙ 
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เพ่ือความปลอดภัยของผู้เข้าสอบท่านอ่ืน 

๕. ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบน าต าราหรือหนังสือใดๆ เข้าห้องสอบ ผู้ใดจงใจฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดสิทธิ์การสอบ 
ผู้ที่น าโทรศัพท์เคลื่อนทีแ่ละอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดที่ติดตัวมาด้วย ให้ปิดเครื่องก่อนเข้าห้องสอบ 

๖. กระดาษที่ใช้ในการสอบ ต้องใช้แต่กระดาษท่ีหน่วยงานจัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 
เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ ให้ผู้เข้าสอบจัดหามาเอง  

๗. ในระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบห้ามท าการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบกับบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะได้รับการ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 

๘. ในระหว่างการสอบ ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ 

๙. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องเคารพต่อสถานที่และสิทธิ์ของผู้อ่ืน โดยไม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่
ร าคาญหรือเสียหาย และต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 

๑๐. ห้ามน าข้อสอบ และกระดาษที่หน่วยงานแจกให้ส าหรับท าค าตอบออกจากห้องสอบ และห้าม
คัดลอกและน าไปเผยแพร่ 

ข้อ 3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบในแต่ละภาค  

และต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้น (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง) ไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 

ข้อ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ (สอบข้อเขียน) ตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
จ านวน 89 ราย ดังรายชื่อและเลขท่ีสอบต่อไปนี้ 
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