
ประกาศสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
เร่ือง รับสมคัรลูกจางโครงการวิจัย ตาํแหนง เจาหนาที่โครงการวิจัย 

             
   

  ดวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางและแตงต้ังบุคคลเขาเปนเจาหนาที่
โครงการวิจัย จํานวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิชาการดานสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิ์สมัครสอบ 
 (1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา  
 (2) สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office ได 
 (3) มีความรูในการทําวิจัยดานสังคมศาสตร 
 (4) สามารถบันทึกการประชมุและจัดทํารายงานการประชุมได 
 (5) มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี และมีภาวะผูนํา  
  2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครไดที่ สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 2 หอง 205 อาคาร
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ต้ังแตวันศุกรที่ 9 มกราคม 2552 – วันจันทรที่ 26 มกราคม  2552  ระหวาง
เวลา 09.00 -16.00 น. เวนวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6300  
  3. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ 
 3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนาม
ดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผูเขารับการคัดเลือก 
เปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 
 3.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1½ x 2 นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกัน ไม
เกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
 3.3 สําเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ
ผูสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) หรือหญงิทีท่ําการสมรสแลวตองแนบสําเนาเอกสาร
ดังกลาว จํานวน 1 ฉบับ 
 3.4 สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือบตัรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 3.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึง่ออกใหไม
เกิน 1 เดือน 
  3.6 ถาเปนเพศชาย จะตองเปนผูผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว จะตองนําใบ สด.8 หรือ สด.
43 มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครดวย  
  4. วิธีการคัดเลือก  ใชวิธีการสอบสัมภาษณ  
  5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ วนั เวลา สถานที่สอบ 
  สถาบันฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2552 ที่ http://calendar.ku.ac.th และทําการสอบสัมภาษณในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 
2 5 5 2  เ ว ล า  1 3 . 0 0  น .ณ  สถ าบั น วิ ช าก า รด า นสหก รณ  ชั้ น  2  ห อ ง  2 1 2  อ าค า ร วิ จั ย แ ล ะพัฒน า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกในวันศุกรที่ 30 มกราคม 2552 ณ สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ ชั้น 2 หอง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และที่ http://calendar.ku.ac.th  

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

http://calendar.ku.ac.th/


 

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

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

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

      อายุ .......................  ป ......................  เดือน  ..…………................. วัน 

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

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

 

ติดรูปถาย 

หนาตรง 

ถายไวไมเกิน 1 ป 

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

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

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

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

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

 8.  บิดาหรือมารดาเคยตองโทษในกรณีเหลานี้หรือไม  (1) ทําความผิดอาญาวาดวยความผิดฐานประทุษราย 

      ตอพระเจาอยูหัวและราชอาณาจักร  (2)  ถูกเนรเทศ  (3)  ถูกส่ังใหอยูในเขตที่กําหนด 

      (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  ขอความที่กลาวขางตนนี้เปนความสัตยจริงทั้งส้ิน 

 

 

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

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


	apply researcher.pdf
	from1s.pdf

