
 
 
 

 
 

ประกาศ  
โครงการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 

เร่ือง  รับสมัครเจาหนาที่ตําแหนงผูจดัการ จํานวน 1 ตําแหนง 
     

 

ดวย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ(ภาค
พิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ผูจัดการโครงการฯ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 12,110 
บาท  โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธ์ิสมัครคัดเลือก 

1.1  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

1.2 ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางการบริหาร  เศรษฐศาสตรสหกรณ  
การศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ม.กําหนดวาใชเปน คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 

1.3 เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไมต่ํากวา 20 และไมเกิน 35 ป 
1.4 สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ

Microsoft PowerPoint ไดเปนอยางดี 
1.5 มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
1.6 มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

2.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 

3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ทําหนาควบคุมจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานการศึกษา งานจัดระบบงาน งาน
จัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา เปนตน หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการ สําหรับการ
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและ
บุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือ ผลการ
ปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

 
 



4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ โครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1  คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้งแตวันที่  11  กันยายน  2549  ถึงวันที่  19 กันยายน 2549  โทร.             
0-2940-6343 (สมัครไดทุกวันไมเวนวันอยุดราชการ) 

 

5.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร 

5.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง 
5.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไม

เกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป 
5.3 สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
5.4 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
5.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) 

ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  
5.6 เพศชาย ตองมีสําเนาใบสด.43 
5.7 ใหผูรับรองซ่ึงเปนขาราชการประจําไมต่ํากวาระดับ 4 หรือหากรับราชการทหาร 

ตํารวจ ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก และรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรอง
ใบแบบฟอรมที่กําหนด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง 

 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ใน พุธที่ 20 กันยายน 2549 ณ สํานักงาน
โครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6343, 0-2561-0928 www.ku.ac.th 
 

7.  วัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือก 

สอบขอเขียนและปฎิบตัิวันศุกรที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 9.00 -12.00 น. และ สอบ
สัมภาษณ เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานโครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

8. ประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันจันทรที่ 25 กันยายน 2549 ณ สํานักงานโครงการฯ  

ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 
หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6343, 0-2561-0928 www.ku.ac.th 
 

 

ประกาศ ณ วนัที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
 

   (อาจารย ดร. ปรีชา  สิทธิกรณไกร) 
                            ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 



 
 
 

 
 

ประกาศ  
โครงการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) 

เร่ือง  รับสมัครเจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป จํานวน 1 ตําแหนง 
     

 

ดวย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ         
(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกบรรจเุปนลูกจางชัว่คราว ตําแหนง ผูจัดการโครงการฯ จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเงินเดือน 9,840 
บาท  โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธ์ิสมัครคัดเลอืก 

1.1  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทัว่ไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

1.2 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้ทางการบริหาร  บัญชี การเงิน และ 
เศรษฐศาสตร  

1.3 เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไมต่ํากวา 20 และไมเกิน 35 ป 
1.4 สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ ได

เปนอยางดี 
1.5 มีความรูทั่วไปเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม  
1.6 มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  

2.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 

 
3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เปนเจาหนาที่ขั้นตน ทําหนาที่จัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งาน
จัดระบบงาน งานเงินและบัญชี งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูล สถิติ งานสัญญา การ
วางแผนงบประมาณการ และการรับเงิน-จายเงิน 

 
4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครไดที่ โครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตั้งแตวันที่  11  กันยายน  2549  ถึงวันที่  19 กันยายน 2549  โทร.       
0-2940-6343 (สมัครไดทุกวันไมเวนวันอยุดราชการ) 



 

 

5.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัคร 

5.1 ใบสมัครซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง 
5.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว ถายครั้งเดียวกันไม

เกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป 
5.3 สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ 
5.4 สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
5.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) 

ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  
5.6 เพศชาย ตองมีสําเนาใบสด.43 
5.7 ใหผูรับรองซ่ึงเปนขาราชการประจําไมต่ํากวาระดับ 4 หรือหากรับราชการทหาร 

ตํารวจ ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก และรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรอง
ใบแบบฟอรมที่กําหนด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง 

 

6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ใน พุธที่ 20 กันยายน 2549 ณ สํานักงาน
โครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6343, 0-2561-0928 หรือ www.ku.ac.th 
 

7.  วัน เวลา สถานที่การสอบคัดเลือก 

สอบขอเขียนและปฎิบตัิวันศุกรที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 9.00 -12.00 น. และ สอบ
สัมภาษณ เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานโครงการฯ  ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

8. ประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันจันทรที่ 25 กันยายน 2549 ณ สํานักงานโครงการฯ  

ตึกอมรภูมิรัตน  ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 
หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6343, 0-2561-0928 www.ku.ac.th 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

 
   (อาจารย ดร. ปรีชา  สิทธิกรณไกร) 

                            ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 




