
 
 
 

ประกาศโครงการบัณฑิตศกึษา 
สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครลูกจางชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก 

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

ดวยโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงครับสมัคร ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด
การรับสมัครดังน้ี 

 
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

 - เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535  
 

2. ตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 ตําแหนงผูจัดการโครงการ จํานวน 1 อัตรา 
 - วุฒิการศึกษา 

ปริญญาโท หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร รัฐศาสตร วิทยาศาสตร พาณิชศาสตร 
สังคมวิทยา ศิลปะศาสตร อักษรศาสตร นิเทศศาสตร หรือทางอื่นที่ ก.ม. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงน้ี 
 - ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรูความเขาใจในนโยบาย และแผนงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. มีความสามารถในการจัดทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ

วิธีการแกไขปญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูความรับผิดชอบ 
3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
4. มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Microsoft Office) เหมาะสมกับ

หนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง 
5. มีความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
6. หากมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร วนศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร หรือเกษตรศาสตร 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 



3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ดาวนโหลดใบสมัครได http://sluse.ku.ac.th และยื่นใบ

สมัครไดที่โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชั้น 3 
อาคารวิทยพัฒนา (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน เวนวันพุธ สามารถทํางานวันเสาร –
อาทิตยได สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ โทร. 0-2942-8932-33 
 

4. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
4.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครตองกรอกขอความ และลงนามดวยลายมือของตนเอง พรอมคํา

รับรองของผูรับรองโดยเปนขาราชการประจําตั้งแตระดับ 4 หรือยศรอยเอกขึ้นไป และตองเปนผูรูจักกับ
ผูสมัครเปนอยางดี 3 ฉบับ  

4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป ซ่ึงถายไว
ครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน  

4.3 สําเนาปริญญาบัตร และสําเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) รายการละ 1 ฉบับ 
(กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) หรือหญิงที่สมรสแลว ตองแนบเอกสารดังกลาว 1 ชุด  

4.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน รายการละ 1 ชุด 
4.5 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (ถามี) 
4.6 หนังสือรับรองความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร (ถามี) 
4.7 กรณีเปนเพศชาย ตองมีสําเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 พรอมแสดงเอกสารจริง 
4.8 คาสมัครสอบ 100 บาท 

 
5. อัตราเงินเดือน  

พิจารณาจากคุณวุฒิการศกึษา ความรู ความสามารถและประสบการณของผูสมัคร 
 

6. เกณฑในการคัดเลือก 
  คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผูสมัครจากใบสมัคร ผลการทดสอบขอเขียน และผลการสอบ

สัมภาษณ 
 
7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์ เขารับการคัดเลือกในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ที่ เว็บไซด 

http://sluse.ku.ac.th 
 



8.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 
วันเสารที่ 30 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช

ที่ ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ภาคพิเศษ ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 
 

(รองศาสตราจารย ดร. พรรณนภา  ศักดิ์สูง) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



 

ใบสมัครลูกจางช่ัวคราว 
 

 1.  นาม ..........................……………. นามสกุล  ....................................……………  

      สัญชาติ ..................…………….  เชื้อชาติ  ..................……..  ศาสนา ................. ติดรูปถาย 

 2.  เกิดวันที่ .................  เดือน .....……………....................  พ.ศ.  ...………............... หนาตรง 

      อายุ .......................  ป ......................  เดือน  ..…………................. วัน ถายไวไมเกิน 1 ป 

 3.  เลขประจําตัวประชาชน  ........................................ ตําบลที่เกิด ...........…………..    

      อําเภอ .................................…………  จังหวัด..........…………………………….  

 4.  ที่อยูปจจุบันเลขที่ .......................  หมูที่ ..........   ตําบล  ....................................………………………... 

      อําเภอ ................................... จังหวัด ...............................  โทร. ..................…………………………. 

 5.  นามภรรยา, สามี .......................................................................................…………………………….. 

 6.  นามบิดา ................................................  มารดา .......................................……………………………. 

 7.  อาชีพของบิดา, มารดา .................................................................................…………………………... 

 8.  บิดาหรือมารดาเคยตองโทษในกรณีเหลานี้หรือไม  (1) ทําความผิดอาญาวาดวยความผิดฐานประทุษราย 

      ตอพระเจาอยูหัวและราชอาณาจักร  (2)  ถูกเนรเทศ  (3)  ถูกสั่งใหอยูในเขตที่กําหนด 

      (ถาเคยใหระบุวาในกรณีใด) ...........................................................................………………………..... 

 9.  ขาพเจาเคยตองโทษคดีอาญา  หรือเคยมีกรณีกระทําความผิดอื่นใดบาง  (โปรดระบุใหชัดเจน) 

      .......................................................................................................……………………………………. 

10.  ไดศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดทายโรงเรียน ...............................................................……………………... 

      จังหวัด .............................................................  สอบไลไดชั้น ....................……………………………. 

      ไดศึกษาในโรงเรียนอาชีพ,  วิทยาลัย  หรือมหาวิทยาลัย ..............................................………………….. 

      ไดประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตร ..................................................................………………………. 

11.  มีความรูพิเศษอะไรบาง ................................................................................…………………………... 

12.  รูภาษาตางประเทศภาษาใดเพียงใด ...................................................................………………………. 

13.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว .........................................................................…………………………. 

       ........................................................................................................…………………………………... 

14.  ขณะนี้ทํางานอะไร  ที่ไหน .............................................................................………………………….. 

15.  ขาพเจาขอปฏิญาณและใหคํารับรองโดยสัตยจริงวา  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุในขอ 6  แหง 

      ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 

                   ขาพเจาขอใหคําปฏิญาณวา  ขอความที่กลาวขางตนนี้เปนความสัตยจริงทั้งสิ้น 

 

 

                                                                (ลงชื่อ) .............................................  ผูสมัคร  

                                                         ยื่นใบสมัครเมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. .......... 



- 2 - 

 

 

  คุณสมบัติอนุโลมตามขอ 6  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ 

สวนราชการ พ.ศ. 2537   มีดังนี้ 

  1.  มีสัญชาติไทย 

  2.  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 

  3.  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  4.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานัน  แพทยประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  ผูใหญบาน 

และผูชวยผูใหญบาน 

  5.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

  6.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

  7.  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

  8.  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

  9.  ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  10.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  11.  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  12.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

  13.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ 

กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

  14.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวง 

การคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 

  15.  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 

 

 

 

 

 

 

 



คํารับรอง 
 

        เขียนที่ ..................................…………… 

 

       วันที่ .........  เดือน .......................... พ.ศ. ............ 

 

 

  ขาพเจา ...................................………….  นามสกุล  ............................................………. 

ตําแหนง ................................................   ระดับ  ...............   สังกัด  ......................................................... 

........................................................................  ที่อยูปจจุบัน ....................................……………………... 

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

  ขอรับรองวา  .....................................................................  เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 

สมควรรับเขาทํางานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได   ถา .........................................................………........ 

ประพฤติเสียหายใด ๆ    ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายตามมูลคาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรียกรองทุกกรณี 

 

 

       (ลงชื่อ) .................................................  ผูรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      ผูรับรองตองเปนขาราชการไมตํ่ากวาระดับ 4   หรือถาเปนขาราชการทหาร  ตํารวจ   

                     ตองมียศไมตํ่ากวารอยเอก 

 



ใบรับรองแพทย 
 

             สถานที่ตรวจ .................................……... 

       วันที่ ........ เดือน ...........…….. พ.ศ. .............. 

 

  ขาพเจา นายแพทย/แพทยหญิง(1) ......................................................................…...... 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ....................................................................................…..... 

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือสถานที่ปฏิบัติงานประจํา  หรืออยูที่ .......................................….. 

.............................................................................................................................................…......... 

ไดตรวจรางกาย  นาย/นาง/นางสาว  .........................................................................................…....... 

สถานที่อยู  (ที่สามารถติดตอได) ..............................................................................................…....... 

บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรดวย) .........................................................................…....... 

แลว  เมื่อวันที่  .............  เดือน  ............................... พ.ศ. ...................   ขอรับรองวา 

  นาย/นาง/นางสาว ................................................... ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ 

จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฎอาการของโรคจิต หรือจิตฟนเฟอน หรือปญญาออน ไมปรากฎอาการของ 

การติดยาเสพติดใหโทษ  และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง  และไมปรากฎอาการและอาการแสดงของโรคตอไปนี้  

  (1)  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

  (2)  วัณโรคในระยะอันตราย 

  (3)  โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

  (4)  ......(ถาจําเปนตองตรวจหาโรคที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับการตรวจ ...... 

ใหระบุในขอนี้) .................. 

  สรุปความเห็นและขอแนะนําของแพทย (2) ................................................................. 

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

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

 

     ลงชื่อ  .......................................  แพทยผูตรวจรางกาย 

 

 

หมายเหตุ    (1)  ตองเปนแพทยซึ่งไดข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       (2)  ใหแสดงวาเปนผูมีรางกายสมบูรณเพียงใด  หรือหายจากโรคที่เปนเหตุตองใหออกจาก 

        ราชการ  ใบรับรองแพทยฉบับนี้ใหใชได 1 เดือน  นับแตวันที่ตรวจรางกาย  




