
 

 
 

                                                  
   ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
  ------------------------------------------------------ 

 ด้วยกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้าง และ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 
ดังต่อไปนี้  

1.   ต ำแหน่งที่จะจ้ำงและแต่งตั้ง 
 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 
 

2.   คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
 2.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2563 
 2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  
 

3.   วัน เวลำ และสถำนที่สมัคร  
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครไดท้ี่กองกลาง หรือดาวน์โหลดไดท้ี ่
http://www.gad.ku.ac.th และสำมำรถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองกลำง ชั้น 6 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนำคม                   
ถึงวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ในเวลำ 09.00 น. – 15.30 น. เว้นเวลำพักกลำงวัน 1 ชั่วโมง  
(12.00 – 13.00 น.) และเว้นวันหยุดรำชกำร 
 

4.   เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก  
         4.1  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐาน
ส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 
         4.2   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี               
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
         4.3   ส าเนาใบปริญญาบัตร/ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 4.3.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ส าหรับต าแหน่งที่ 1 และ 2) 
 4.3.2 ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ส าหรับต าแหน่งที่ 3) 
 
 
 

http://www.gad.ku.ac.th/












 
การกรอกใบสมัคร 
  ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบใน 
ใบสมัคร  และบัตรประจ าตัวสอบเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล  ฉะนั้น  การเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบ 
ทุกครั้งต้องเหมือนกัน 

 

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 
         1.  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น
หลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 
         2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี               
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  
         3.  ส าเนาใบปริญญาบัตร/ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 3.1 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
(ส าหรับต าแหน่งที่ 1 และ 2) 
 3.2 ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ส าหรับต าแหน่งที่ 3) 
         4.  ส าเนาใบคะแนนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งจะต้องระบุวันที่ได้รับอนุมัติผลการศึกษาก่อนวัน 
ปิดรับสมัครเท่านั้น  
         5   ส าเนาบัตรประชาชน  
         6   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
         7   ส าเนาหนังสือส าคัญ แบบ สด. ๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก              
แบบ สด. 43 หรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479                  
(เฉพาะผู้สมัครที่เป็นเพศชาย)  
         8   ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น 
ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือการหย่า ส าหรับหญิงที่สมรสแล้ว เป็นต้น  
         9   เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  
         10. เอกสาร หรือตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (Portfolio) 
         11. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน                
1 เดือน 
          12.  ค ารับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน และแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานของผู้รับรอง พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง โดยให้กรอกค ารับรองลง
ในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างประจ าหรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 
  
 โดยให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเฉพาะรายการที่ 1 – 9 ในวันที่ยื่นใบสมัครสอบ ส่วนเอกสารรายการที่  
10 – 12 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารเพ่ิมเติมในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้กองกลางจะรับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่
ยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศเท่านั้น 

 



 

 

 

 

  เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) .....................................................................  

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร .................................................................................................... 

 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  ต าแหน่ง .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิ้ว   สังกัด ................................................ ............................................................... 

 ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   ลายเซ็นผู้สมัคร ................................................................................................. 

    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันที ่13 พฤษภาคม 2563 

    บอร์ดหน้ากองกลาง และทาง website : http://www.gad.ku.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ......................................................................  

 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร .................................................................................................... 

 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  ต าแหน่ง .......................................................................... 

 1 1/2  x  2 นิ้ว   สังกัด............................................................................................................... 

 ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี   ลายเซ็นผู้สมัคร ................................................................................................. 

    ดูรายชื่อ   เลขท่ี   และตารางสอบ   วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

    บอร์ดหน้ากองกลาง และทาง website : http://www.gad.ku.ac.th 

 

 

 

 



 
 

ช าระค่าสมัคร 100  บาท  ใบส าคัญเล่มท่ี ........................................  เลขที่ .............................. 

ลงวันที่ ................................................. แล้ว    ............................................ เจ้าหน้าที่ 

         
          เลขที่ ............................ 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดกองกลาง 

ต าแหน่งที่........... ชื่อต าแหน่ง...........................................  

สังกัดงาน............................................. 

  
1.  ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง /น.ส.) ..............................................................................................  
     สัญชาติ......................ศาสนา......................เลขประจ าตัวประชาชน ........................................... 
     ออกให้  ณ อ าเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ................................................ 
2.  เกิดวันที่........... เดือน............................... พ.ศ. ................  อาย ุ...........ปี ..........เดือน 

     (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

3.  ต าบลที่เกิด.................................... อ าเภอ ................................ จังหวัด ......................................  

4.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....................  หมู่ที่.............  ตรอก/ซอย ................................. ถนน............................................... 

    ต าบล/แขวง ......................................... อ าเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................... 

   รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์..................................................... 

5.  ชื่อภรรยาหรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

6.  ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

     ชื่อมารดา ................................................................  สญัชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

     อาชีพ ..................................................................... 

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร คือ ...........................................................................   

     สาขาวิชาเอก ...................................................................................... 

     ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว  เมื่อวันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชื่อ ...................................................................  ตั้งอยู่จังหวัด ................................................. 

     ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .....................................  และได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง 

     ส าเนาถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

 

 
ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 
1 1/2  x  2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
 
 



 

- 2 - 

 

 8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ  คือ .............................................................................................................................. 

 9. ความรู้ความสามารถพิเศษ  ................................................................................................................................................ 

10. รู้ภาษาต่างประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ............................................................................................................................. 

11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด  ............................................................................................................................................. 

12. ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว  .......................................................................................................................................... 

13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ........................................................... ต าแหน่ง ................................................................ 

      แผนก.........................................  กอง...................................................  กรม .................................................................. 

      กระทรวง ...............................................  ออกจากราชการเพราะ..................................................................................... 

      เมื่อวันที่ ...............................................................................................  ได้รับบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเบี้ยหวัด 

      จากกระทรวง..................................................................................  เป็นเงิน .............................................................บาท    

      ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด...........................................................  บ าเหน็จบ านาญที่ ................................................................ 

14.  ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดส านักงานอธิการบดี และได้ส่ง     

      ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน ..................................................บาท  มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

15.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       เร่ืองข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้                  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                   

       ที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 

       หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร   ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 

       ในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 
                                                                       ลงลายมือชื่อ .................................................................ผู้สมัคร 

                                                                                      (......................................................................) 

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

 

 

 

 

 


