
 
 
 
 
 
 

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบครีีขันธ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป (ครั้งท่ี ๒) 

...................................................................... 
ดวยอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปน

พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ประกอบกับคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๔๙๒/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๑ เร่ือง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ท่ีตั้งอยูในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
๑.๑.  ชื่อตําแหนง  วิศวกร (เคร่ืองกล)  
๑.๒.  กลุมงาน  บริหารงานท่ัวไป   
๑.๓.  ขอบขายงานท่ีใหปฏิบัติ  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานวิศวกรรม เคร่ืองกล หรือ

ประกอบงานดานสาขาชางอ่ืนเสมือนงานเคร่ืองกล ไฟฟา โยธา สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบและคํานวณดาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล การควบคุมและอํานวยการสราง การคนควา วิเคราะห วิจัย ทดสอบ หาขอมูลและสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑ 
ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานวิศวกรรมเคร่ืองกล การวางโครงการสราง การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล หรือประกอบสิ่ง
ใดๆ เก่ียวกับเคร่ืองจักรกล การอํานวยการติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ในดานวิศวกรรมเคร่ืองกล ระบบทําความรอนและความ
เย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณอุตสาหกรรม การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองจักรกล และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยสามารถจัดกิจกรรมทางดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมอ่ืนสามารถบริหารจัดการ ตอบสนองนโยบายของ
สถานศึกษาได  

๑.๔  อัตราวาง   จํานวน   ๑  อัตรา 
๑.๕  คาตอบแทน  อัตราเดือนละ ๑๘,๐๐๐  บาท 
๑.๖  สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ

กรรมการบริหารพนักงานราชการ  
๑.๗  ระยะเวลาการจาง ผูท่ีไดรับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการจะทําสัญญาจางเพื่อทดลองปฏิบัติงาน ๑ ป และ

เมื่อครบ ๑ ป พนักงานราชการผูนั้นจะตองผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กพร. กําหนด แลวจึงจะตอ
สัญญาจางคราวละไมเกิน ๔ ป  
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสร 
     ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

            ๑) มีสัญชาติไทย 
            ๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
            ๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 
/๔) ไมเปนผูมีกาย... 

 



 
 
 

-๒- 
 

 
            ๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน  

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
                     ๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
                     ๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม  
                     ๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
               หมายเหตุ : ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกให
ไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวยในวันทําสัญญาจาง 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

 
๓. การรับสมัคร 

       ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
               ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ตั้งแตวันท่ี  ๑๓-๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ 
       ๓.๒ หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
            ๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕×๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับ
สมัคร) จํานวน ๓ รูป  

๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาปริญญาบัตรภาษาไทยพรอมตัวจริง ท่ีแสดงวาเปนผู 
มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน อยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูท่ีมีอํานาจอนุมัติ ภายใน
วันปดรับสมัครคือ วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนด
วันปดรับสมัครมายื่นแทนได 

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
                      ๔) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - 
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ  
 

 
 

/๕) หนังสือรับรอง… 
 

-๓- 

ชื่อตําแหนง วุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จํานวนอัตราท่ีตองการ 
 

วิศวกร(เคร่ืองกล) 
 
ไดรับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรไฟฟา 
วิศวกรโยธา วิศวกรสาขาอ่ืนท่ีก.ท.,ก.พ.,ก.ก.,หรือ ก.ค.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

 
๑ 



 
 
 
             ๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง สําเนา
ถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 
     ๓.๓ คาธรรมเนียมสอบ 
                ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบจํานวน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมสอบ
จะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขาสอบ 
      ๓.๔ เงื่อนไขการสมัคร 
                ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี คุณสมบัติ ท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานใน
การสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขา
รับการเลือกสรรคร้ังนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะไมคืน
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการ 
ประเมินสมรรถนะ 
            อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร ใน
วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะดําเนินการเลือกสรรโดยการสอบขอเขียนภาค ก ความรูความสามารถท่ัวไป(เก่ียวกับกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ) วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สอบขอเขียน ภาค ข เฉพาะตําแหนง(ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและสอบ
ปฏิบัติ) วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และสอบภาค ค สัมภาษณคุณลักษณะสวนบุคคล วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ และทาง www.waghor.go.th       
 

 ๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
   ๕.๑ การประเมินครั้งท่ี ๑ (วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗)  
   ภาค ก   ความรู ความสามารถท่ัวไป 

๑) ประเมินความรูความสามารถท่ัวไป เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยวิธีการ 
สอบขอเขียน  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                ๑. นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน.และสถานศึกษา 
(๒๐ คะแนน) 
  ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ (๒๐ คะแนน)           
    ๓. พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
(๒๐ คะแนน) 
    ๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีเก่ียวของกับวินัย 
(๒๐ คะแนน) 

๕. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ืองคาตอบแทนพนักงานราชการ  
และสิทธิประโยชนฯของพนักงานราชการป ๒๕๕๕ และเพิ่มเติม ๒๕๕๖ (๒๐ คะแนน) 

 
/๒) ประเมินความรู… 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


