ประกาศสานักงานประกันคุณภาพ สานักงานอธิการบดี
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ด้ว ยส ำนั ก งำนประกั น คุณ ภำพ ส ำนั กงำนอธิก ำรบดี มหำวิ ทยำลั ย เกษตรศำสตร์ จะด ำเนิน กำร
คัดเลื อกเพื่ อจ้ ำงและแต่งตั้งบุ ค คลเข้ำเป็ นพนักงำนมหำวิทยำลั ยเงินรำยได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ของสำนักงำนอธิกำรบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีกำร
เกี่ย วกับ กำรบริ ห ำรงำนบุ คคลส ำหรั บ พนั กงำนมหำวิ ทยำลั ย เงิน รำยได้ ของส ำนัก งำนอธิ กำรบดี ลงวัน ที่
๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๓ จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง
ปรำกฏรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรำ ดังนี้
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตำมข้อ 12 และคุณสมบัติเฉพำะตำมข้อ 13
แห่งประกำศสภำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคล สำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำย
ประกำศนี้
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น ๙ อำคำร
สำรนิเทศ ๕๐ ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ใบสมัครตำมแบบฟอร์มที่คณะกรรมกำรกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อควำมและลงนำมด้วย
ลำยมือของตนเอง (ลำยเซ็น ชื่อของผู้ส มัครเข้ำรับกำรคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจำตัว ผู้เข้ำรับกำร
คัด เลื อ กเป็ น หลั ก ฐำนส ำคัญ ในกำรยื น ยั น ตั ว บุ ค คล ฉะนั้ น กำรเซ็ น ชื่ อ เกี่ ย วกับ กำรคั ด เลื อ กทุ ก ครั้ ง ต้ อ ง
เหมือนกัน)
4.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑½ x ๒ นิ้ว ถ่ำยไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป

4.3 สำเนำปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลกำร
เรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ในรำยละเอียดของ
แต่ละตำแหน่งตำมที่กำหนดไว้ในรำยละเอียด โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติภำยในวันที่ปิดรับ
สมัครคัดเลือก
4.4 สำเนำเอกสำรกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนำมสกุล (ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยน)
เช่น สำเนำทะเบียนสมรส สำเนำหนังสือหย่ำ สำหรับหญิงที่สมรสแล้ว เป็นต้น
4.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
4.6 เอกสำรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องคอมพิ วเตอร์ เช่น หนังสือรับรองผ่ำนกำร
อบรม หรือ รำยวิชำที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript ๑ รำยวิชำ เป็นต้น
4.7 กรณีเป็นเพศชำย ต้องมีสำเนำใบสำคัญทำงทหำร (สด.๙ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
4.8 เอกสำรแสดงควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในด้ำนกำรประกันคุณภำพ (ถ้ำมี)
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่ำธรรมเนียมกำรสมัครตำแหน่งละ 1๐๐ บำท ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้
เมื่อประกำศรำยชื่อว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกแล้ว
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก
6.1 รำยชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ำรั บ กำรคัดเลื อก วัน เวลำ สถำนที่ทำกำรคัดเลื อกจะประกำศให้ ทรำบใน
วันพุธที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. สำมำรถ
ดูรำยละเอียดได้ที่ www.qa.ku.ac.th หรือ http://calendar.ku.ac.th
7. หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
ปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดของแต่ละตำแหน่งแนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ 28 พฤษภำคม พ.ศ. 2561

(นำงสำวลิลำ วุฒิวำณิชยกุล)
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61
------------------------------------------ตาแหน่งที่ ๑ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพื่อจ้ำงบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ อัตรำเงินเดือน ๑3,500 บำท (จ่ำยเงินเพิ่มกำรครอง
ชีพชั่วครำวเดือนละ ๑,๐๐๐ บำท ซึ่งจะยุติกำรจ่ำยเมื่อได้รับอัตรำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท) สังกัดงำนธุรกำร
สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำนวน 1 อัตรำ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัตติ ามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กาหนด
ปฏิบัติงำนในฐำนะผูป้ ฏิบัตงิ ำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรทำงำน ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรงำนทั่วไป ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบตั ใิ นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในสำนักงำน เช่น งำนธุรกำร งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดพิมพ์แ ละแจกจ่ำยเอกสำร
งำนรวบรวมข้อมู ล และสถิติ งำนระเบี ย บแบบแผน งำนสั ญ ญำ เป็ น ต้ น เพื่ อสนั บ สนุ น กำรปฏิบั ติ ง ำนต่ ำ งๆ ใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
(2) ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนั บสนุน กำรบริหำรส ำนักงำนในด้ ำนต่ ำงๆ เช่ น
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรและสถำนที่
งำนสัญญำต่ำงๆ เป็นต้น
(3) ปฏิบัติงำนงำนเลขำนุกำร เช่น ร่ำงโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสำร เตรียมเรื่องและเตรียมกำรสำหรับ
กำรประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่นๆเพื่อให้กำรดำเนิน กำรประชุมและกำร
ปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
(4) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวก
และเกิดควำมร่วมมือ
(5) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ให้คำปรึกษำ แนะนำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ
และแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้ำนกำรวำงแผน
วำงแผนกำรท ำงำนที่ รับ ผิ ด ชอบ ร่ ว มวำงแผนกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำนหรื อโครงกำร เพื่ อ ให้ กำร
ดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสำนกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้คำปรึกษำ แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้ งตอบ
ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เพื่อให้
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึก ษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำย แผนงำน
หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ

ลักษณะงานทีป่ ฏิบัตติ ามที่หน่วยงานกาหนด
1. มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเบื้องต้น
2. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ทำงบริหำร กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ กำรศึกษำ พำณิชยศำสตร์
คณิตศำสตร์ สถิติ สังคมวิทยำ สังคมสงเครำะห์ศำสตร์ วำรสำรศำสตร์ จิตวิทยำ ศิลปศำสตร์ อักษรศำสตร์ รัฐศำสตร์
นิเทศศำสตร์ และมีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรศึกษำวิเครำะห์และสรุปเหตุผล โดยให้วิเครำะห์จับประเด็นจำกข้อมูลหรือ
ข้อควำมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม กำรคิดวิเครำะห์หำเหตุผลแล้วให้สรุปควำม อุปมำอุปไมย โดยอำศัยควำมรู้
ทั่วไป และกำรคิดหำเหตุผลด้วยตัวเลข
๕๐ คะแนน
๑.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจภำษำและใช้ภำษำ
๑๐๐ คะแนน
๒. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในตาแหน่ง
ทั้งวิธีสอบข้อเขียน และสอบภำคปฏิบัติ
๑๕๐ คะแนน
๓. ภาควิชาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๑๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ และ
ประวัติกำรทำงำนของผู้เข้ำสอบ และสัมภำษณ์เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ ทัศนคติ กำรปรับตัวเข้ำกับผู้ร่ วมงำน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ เชำวน์ปัญญำ และบุคลิกภำพอย่ำงอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์จะต้องผ่ำนกำรสอบภำคควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไป และภำค
ควำมรู้ค วำมสำมำรถที่ ใช้ เฉพำะต ำแหน่ ง ก่อน แล้ ว ให้ผู้ ส อบได้ คะแนนตำมเกณฑ์ กำรตั ด สิ น เข้ำ สอบตำมควำม
เหมำะสมกับตำแหน่ง (สัมภำษณ์) ต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ไ ด้ รับ คั ด เลื อกต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ คะแนนในแต่ ล ะภำคที่ ส อบตำมหลั กสู ต รไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อยละ 50 และ
ได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60

การกรอกใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบใน
ใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบเป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบ
ทุกครั้งต้องเหมือนกัน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัครสอบ
1. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด แนบท้ายประกาศนี้
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 1/2 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้
ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3. สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น
5. เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด
ของแต่ละตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน สําเนาทะเบียนบ้านกรณีที่ระบุภูมิลําเนาของผู้สมัคร เป็นต้น
6. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือใบกองเกินทหาร
อย่างใดอย่างหนึ่ง
7. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
8. ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการ
กําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา ไม่ต่ํากว่าระดับ 4 หรือ
หากรับราชการทหาร หรือตํารวจ ต้องมียศไม่ต่ํากว่าร้อยเอก

หมายเหตุ
เอกสารรายการที่ 1 – 5 ต้องยื่นในวันสมัครสอบ ส่วนเอกสารรายการที่ 6 – 8 อาจยื่นเพิ่มเติม
ได้ภายในเวลาที่กําหนดก่อนการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดจาก
ประกาศรับสมัครสอบ

เลขที่ ......................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) .....................................................................
วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................
ตําแหน่งที่ ............... ตําแหน่ง ..........................................................................

1 1/2 x 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ .............................................................

เลขที่ ......................
ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ......................................................................
วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................
ตําแหน่งที่ ............... ตําแหน่ง ..........................................................................

1 1/2 x 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ วันที่ .............................................................

ชําระค่าสมัครสอบ .................. บาท ใบสําคัญเล่มที่ .............................. เลขที่ ....................
ลงวันที่ .......................................... แล้ว ............................... เจ้าหน้าที่

ใบสมั ค ร
เลขที่ ............................
สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสํานักงานอธิการบดี

ตําแหน่ง ............................................ สังกัด..................................................
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................................
สัญชาติ ................................................... ศาสนา ......................................................
เลขประจําตัว ........................................... ออกให้ ณ อําเภอ/เขต ..................................
จังหวัด ....................................................
2. เกิดวันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี .......... เดือน

ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด
11/2 x 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์)
3. ตําบลที่เกิด ....................................... อําเภอ ............................................. จังหวัด ......................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .......................... หมู่ที่ ...................... ตรอก / ซอย .............................................................
ถนน ..................................................................... ตําบล / แขวง ....................................................................
อําเภอ / เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ......................
โทรศัพท์ .................................................
5. ชื่อภรรยา หรือสามี ................................................. สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................
6. ชื่อบิดา ................................................................... สัญชาติ ........................... ศาสนา .................................
อาชีพ .....................................................................
ชื่อมารดา ................................................................ สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................
อาชีพ .....................................................................
7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัคร คือ .......................................... สาขาวิชาเอก .......................................
ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ ................................................................... ตั้งอยู่จังหวัด .................................................
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ..................................... และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว
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8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ ............................................................................................................
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................
10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด ...........................................................................................................
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด ..........................................................................................................................
12. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว .......................................................................................................................
13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................ ตําแหน่ง .................................................
แผนก ......................................... กอง ............................................... กรม ................................................
กระทรวง .............................................. ออกจากราชการเพราะ ....................................................................
เมื่อวันที่ ............................................................................................... ได้รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากกระทรวง............................................................................ เป็นเงิน ............................................... บาท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด........................................................... บําเหน็จบํานาญที่ ..............................................
14. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่ง ขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และได้ส่ง

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน .................................. บาท มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว
15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร
และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

ลงลายมือชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร
(.............................................................)
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ...............

