
 

 

 

 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

...................................................................... 

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของ
กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๙๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เร่ือง มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงาน กศน. ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
๑.๑.  ชื่อตําแหน่ง  วิศวกร (เคร่ืองกล)  
๑.๒.  กลุ่มงาน  บริหารงานทั่วไป   
๑.๓.  ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ  สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม 

เคร่ืองกล หรือประกอบงานด้านสาขาช่างอ่ืนเสมือนงานเคร่ืองกล ไฟฟ้า โยธา สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบ
และคํานวณด้านวิศวกรรมเคร่ืองกล การควบคุมและอํานวยการสร้าง การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและ
สถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมเคร่ืองกล การวางโครงการสร้าง การผลิต 
และการดูแลรักษาระบบเชิงกล หรือประกอบสิ่งใดๆ เก่ียวกับเคร่ืองจักรกล การอํานวยการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ในดา้นวิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบทําความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม 
การให้คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานเคร่ืองจักรกล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยสามารถจัด
กิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมอ่ืนสามารถบริหารจัดการ ตอบสนองนโยบายของสถานศึกษาได ้ 

๑.๔  อัตราว่าง   จํานวน   ๑  อัตรา 
๑.๕  ค่าตอบแทน  อัตราเดือนละ ๑๘,๐๐๐  บาท 
๑.๖  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) และสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑.๗  ระยะเวลาการจ้าง ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทําสัญญาจ้างเพื่อทดลอง
ปฏิบัติงาน ๑ ปี และเมื่อครบ ๑ ปี พนักงานราชการผู้นั้นจะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ คพร. กําหนด แล้วจึงจะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี  

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสร 
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

            ๑) มีสัญชาติไทย 
            ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดป ี
            ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

/๔) ไม่เป็นผู้มีกาย.. 



 

 

-๒- 
 

            ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                     ๕) ไมเ่ป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                     ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม  
                     ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ 
               หมายเหต ุ: ผู้ทีผ่่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องนํา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่น
ด้วยในวันทําสัญญาจ้าง 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหน่ง 

 

๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
               ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่  ๓ - ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ 
       ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
            ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ × ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป  

๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวฒุิการศึกษาตรงกับ 
ตําแหน่งที่สมัคร จํานวน อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอํานาจอนุมัติ ภายในวัน
ปิดรับสมัครคือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้
นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได ้

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จาํนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
                      ๔) หลักฐานอ่ืนๆ เชน่ ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ใน
กรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลกัฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  
 

 

/๕) หนังสือรับรอง… 
 

ชื่อตําแหน่ง วุฒ/ิคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง จํานวนอัตราที่ต้องการ 

 
วิศวกร(เคร่ืองกล) 

 
ได้รับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกร หรือสาขาช่างทางอ่ืนที่ ก.ท. 
,ก.พ. ,ก.ก.หรือ ก.ค.กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได ้ 

 
๑ 



 

 

-๓- 
 

             ๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสาํเนาหลักฐานทุกฉบบัให้ผู้สมัครเขียนคํา
รับรอง สําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไวด้้วย 
     ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ 
                ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบจํานวน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้อง
ดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
      ๓.๔ เงื่อนไขการสมัคร 
                ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และอุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะไมค่ืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที ่ในการ 
ประเมินสมรรถนะ 
            อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การเลือกสรร ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗ และจะดําเนินการเลือกสรรในวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์และทาง www.waghor.go.th       
 

 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
   ๕.๑ การประเมินครั้งที่ ๑ (วันที ่๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)  
   ภาค ก   ความรู้ ความสามารถทั่วไป 

๑) ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการ 
สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) 
  ๑. ความรู้ทางวิชาการ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล งานช่างอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
(๕๐ คะแนน) 
                ๒. นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน.และสถานศึกษา 
(๒๐ คะแนน) 
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๒๐ คะแนน)           
    ๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๒๐ คะแนน) 
    ๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  (๒๐ คะแนน) 

๖. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่  
๓) และสิทธิประโยชน์ฯ ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๐ คะแนน) 

 
/๒) ประเมินความรู้… 



 

 

-๔- 
 

  ๒) ประเมินความรูค้วามสามารถ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม  ๕๐ คะแนน)  

๑. ความรู้การใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์สํานักงาน   (๑๐ คะแนน)  
      ๒. การร่างและเขียนหนังสือราชการ การรายงานผลการปฏบิัตงิานช่าง   (๑๐ คะแนน)  

   ๓. การทํางานเป็นทีมและการบริการที่ด ี  (๑๐ คะแนน) 
   ๓. ภาวะการเป็นผูน้ําและผูต้าม   (๑๐ คะแนน) 
   ๔. มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร   (๑๐ คะแนน) 

๕.๒ การประเมินครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ์๒๕๕๗)  
ภาค ข  เฉพาะตําแหน่ง 
ประเมินความรู้ความสามารถหรือทักษะ โดยใช้วิธีการปฏิบตัิหรือทดสอบตัวอย่างงาน        
   -  ด้านทักษะการปฏบิัติงานชา่ง  (๑๐๐ คะแนน)      

ภาค  ค  ความเมาะสมกับตําแหน่ง  
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยวิธีการสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)    

          -  แฟ้มผลงาน ประวัติ ประสบการณ์ทํางาน ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที ่(๕๐ คะแนน) 
    -  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ไหวพริบ เชาวนป์ัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการ
แก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็น (๕๐ คะแนน) 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ แต่ละภาคไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 
๖๐ เมื่อรวมแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะ ๒ 
คร้ัง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ และ คร้ังที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กวา่ ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๒ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และ
หากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ คร้ังที่ ๒ เท่ากัน ให้จับสลาก โดยมีผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ เป็น
ประธาน หัวหน้าส่วนอํานวยการและหัวหน้างานบุคลากรเป็นพยาน 

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบใน วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ และ 
ทาง www.waghor.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี  
นับแต่วันข้ึนบัญชหีรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณ ี

๘. การจัดทําสญัญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
       ผูผ้่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจา้ง ภายในวันที่ ๓  มีนาคม  ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม 

เกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
        

   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

(นายประกิต   จันทร์ศรี) 
ผู้อํานวยการอุทยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์



 

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
ตําแหน่ง วิศวกร(เครือ่งกล) 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา หมายเหต ุ

๑ ประกาศรับสมัคร ๒๐ – ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗  

๒ รับสมัคร ๓ - ๑๓  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗  

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๒๐  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗  

๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๕ – ๒๖  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗  

๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗  

๖ รายงานตัว ภายใน  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  

๘ จัดทําสัญญาจ้างท่ีสถานศึกษา ภายใน  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  

 

 
 

 
(นายประกิต  จันทร์ศร)ี 

ผู้อํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันท่ี.......................................... 20 ม.ค. 2557 


