
 
ประกาศสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง รับสมัครลูกจางโครงการวิจัย ตําแหนง เจาหนาที่ศูนยสารสนเทศสหกรณ 
              

 
 ดวยสถาบันวิชาการดานสหกรณ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนเจาหนาที่โครงการวิจัย 
จํานวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิชาการดานสหกรณ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธ์ิสมัคร  
(1) สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา 
(2) มีความรูในการจัดทํา Website สามารถเขียน HTML,CSS,Java Script,PHP  
(3) สามารถใชคอมพิวเตอร โปรแกรม Artwork ,Dreamweaver ,Photoshop , Flash ไดเปนอยางดี 
(4) สามารถใช MS Word, MS Excel, MS Visio  
(5) ถาเคยมีผลงานการพัฒนาเว็บไซตมากอน จะพิจารณาเปนพิเศษ 

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครไดที่ สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น  2 หอง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันอังคารที่ 28  กรกฎาคม  ถึงวันพุธที่ 19  สิงหาคม 2552 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 
น. เวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 0-2940-6300  

3. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามายื่นในการสมัคร 

3.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวยลายมือของ
ตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวเขารับการคัดเลือกเปนหลักฐานสําคัญในการ
ยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

3.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกัน ไมเกิน 1 ป (นับถึง
วันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  

3.3 สําเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองคุณวุฒิ/ใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสมัคร จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ (กรณีเปล่ียนชื่อ-นามสกุล) หรือหญิงที่ทําการสมรสแลว ตองแนบสําเนาเอกสารดังกลาว จํานวน 1 ฉบับ  

3.4 สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร หรือบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  
3.5 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  
3.6 ถาเปนเพศชาย จะตองเปนผู ผานการเกณฑทหารเรียบรอยแลว จะตองนําใบ สด.8 หรือ สด.43 แนบ

ประกอบหลักฐานหารสมัครดวย  
3.7 สงตัวอยางเว็บไซตที่เปนผลงานของทาน write ลงซีดี จํานวน 1 แผน ยื่นพรอมใบสมัคร   

4. วิธีการคัดเลือก  ใชวิธีการสอบสัมภาษณ  

5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ วัน เวลา และสถานที่สอบ  
สถาบันฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ ในวันพุธที ่ วันพุธที ่ 19 19 

สิงหาคม สิงหาคม 25522552 ที่ http://calendar.ku.ac.th และทําการสอบสัมภาษณในวันศุกรที่ วันศุกรที่ 21 21 สิงหาคม สิงหาคม 25522552 เวลา 9.00 น. ณ 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชั้น 2 หอง 212  อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ประกาศรายชื่อผูที่
ไ ด ร ับก า รค ัด เ ล ือก ใน ว ันอ ัง ค า รที ่ ว ันอ ัง ค า รที ่ 2 5  2 5  ส ิงหาคม  ส ิงหาคม  2 5 522552  ณ  สถาบ ันว ิช ากา รด านสหกรณ  ห อ ง  2 0 5  และ ท่ี  
http://calendar.ku.ac.th 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ  



 

ใบสมัครลูกจางโครงการวิจัย 
 
 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. .......... 
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