
ประกาศโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
--------------------------------------------  

  ด้วยโครงการปริญญาโท สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเและบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้ ต ำแหนง่เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๑๐,๙๗๐ บาท และคา่
ครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครเขำ้รับกำรคัดเลือก 
 ๑.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แห่งประกาศสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖  
 ๑.๒. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งดังนี ้

       (๑) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ทุกสาขา 
       (๒) มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไป และงานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
       (๓) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
       (๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบตัิหน้าที่ 
       (๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
       (๖) มีมนุษยส์ัมพันธท์ี่ดีและมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
       (๗) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ 

 

๒. กำรรับสมัคร 
    ๒.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์
ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ส านักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๖๑-๒ 
หรือ ๐๒-๕๖๒-๕๕๕๕ ต่อ ๓๗๒๐ 
 

    ๒.๒ หลักฐำนทีต่้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามในเอกสารด้วยลายมือของตนเอง ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครสอบในใบสมัคร 
และบัตรประจ าตัวสอบเปน็หลกัฐานส าคัญในการยนืยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเก่ียวกับการสอบทุกครั้งต้องเหมือนกัน 
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายืน่ในการสมัครสอบมีดงันี้ 
 (๑) ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด แนบท้ายประกาศนี้ 
 (๒) รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รปู 
 (๓) ส าเนาใบปริญญาบัตร จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมฉบบัจริง 
 (๔) ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จ านวน ๑ ฉบบั พร้อมฉบับจริง 
 (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 (๖) ส าเนาหลักฐานผา่นการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จ านวน ๑ ฉบับ 



 (๗) ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ในกรณีที่ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครคัดเลือก 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๘) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือน (นับถึงวนัปิดรบัสมัคร) จ านวน ๑ ฉบับ 
 (๙) หนังสือรับรอง จ านวน ๓ ฉบับ โดยให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน
จ านวน ๓ ท่าน ซึ่งเปน็ผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับทีค่ณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ 
หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกลา่วต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ า ไม่ต่ ากว่าระดบั ๔ หรือหากรับราชการทหารหรือ
ต ารวจ ต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 
 หมำยเหตุ เอกสารรายการที่ (๑) – (๘) ต้องยื่นในวันสมัครสอบ ส่วนเอกสารรายการที่ (๙) อาจยื่นเพิ่มเติมได้ภายใน
เวลาที่ก าหนดก่อนการสอบคัดเลือก ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบ  

 

    ๒.๓ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ 
 ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมคัรต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
 

๓. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดการวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ส านักงานภาควิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรอืที่เว็บไซต์ของภาควิชา http://www.cs.sci.ku.ac.th/ 
 

๔. วิธีกำรคัดเลือก และเกณฑก์ำรตัดสิน 
    ๔.๑ ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
 เพื่อวัดความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
 (๑) ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบปฏบิัติ (คะแนนเต็ม ๗๕ คะแนน) เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เชน่ การร่างเอกสารและรายงานด้วยโปรแกรม word 
processing และ spreadsheet เป็นต้น 
 (๒) ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)  
    ๔.๒ ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง โดยวิธสีัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนง่ โดยพิจารณาจากประวัติสว่นตัว ประวตัิการศึกษา และ
ประวัติการท างานของผู้สมัคร สมัภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตวัเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เชาวน์ปัญญา 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัคร เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นของต าแหน่ง  
 
 ทั้งนี้ ผูท้ี่จะถือว่าเปน็ผู้ผา่นการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๕๐ 

 
                      ประกาศ ณ วันที่   ๒   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    
    
 
     

     (ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์) 
    ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 

        โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 

http://www.cs.sci.ku.ac.th/


 
 

 
   

เลขที่ ...................... 
    ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................... 
 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร .................................................................................................... 
 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  ต าแหน่ง ..........................................................................  
 ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว   สังกัด .......................................................................... 
 ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

 
  ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................  

    วันที่ ............................................................. 
   
 

 
 

   
เลขที่ ...................... 

    ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ..................................................................... 
 ติดรูปถ่ายหน้าตรง   วุฒิที่ใช้สมัคร ....................................................................................................  
 ขนาด   ต าแหน่งที่ ...............  ต าแหน่ง ..........................................................................  
 ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว   สังกัด .......................................................................... 
 ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

 
  ลายเซ็นผู้สมัคร .................................................................................................  

    วันที่ ............................................................. 
   



 
ช ำระค่ำสมัครสอบ ........................... บำท ใบส ำคัญเล่มที่ ..............................  เลขที่ ......................... 

ลงวันที่ .......................................... แล้ว    ............................... เจ้ำหน้ำที่ 
 

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

ใบสมัครพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ 
ต ำแหน่ง................................................. สังกัด................................................................... 

  
๑. ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.)....................................................................................   
    สัญชาติ ...................................................  ศาสนา............................................................ ติดรูปถ่ายหน้าตรง 
    เลขประจ าตัว ...........................................  ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต .................................. ขนาด 
    จังหวัด .................................................... ๒ นิ้ว 
๒. เกิดวันที่............ เดือน ............................... พ.ศ. ................   

อายุ............ ปี .......... เดือน 
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ป ี

 
    (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์)  
๓. ต าบลที่เกิด .......................................  อ าเภอ .............................................  จังหวัด............................................ 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............................  หมู่ที่ ......................  ตรอก / ซอย............................................................... 
    ถนน ..................................................................... ต าบล / แขวง........................................................................... 
    อ าเภอ / เขต............................................. จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์........................... 
    โทรศัพท์ ................................................. 
๕. ชื่อภรรยา หรือสามี .................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา....................................... 
    อาชีพ ..................................................................... 

๖. ๖. ชื่อบิดา ...................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา........................................ 
    อาชีพ ..................................................................... 
    ชื่อมารดา ................................................................  สัญชาติ ........................... ศาสนา........................................ 
    อาชีพ ..................................................................... 
๗. วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัคร คือ....................................................................................................  

สาขาวิชาเอก..................................ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่........ เดือน.......................... พ.ศ…....... 
(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ...............................................  ตั้งอยู่จังหวัด....................................... 

    ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ...................................  และได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรอง 
    ส าเนาถูกต้องมาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

 



- ๒ - 
 
๘. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ……………………………………………………………………………………………………… 
๙. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................ ............................................ 
๑๐. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด……………………………………………………………………………………………………… 
๑๑. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด............................................................................................................ ...................... 
๑๒. ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว............................................................................................................................. . 
๑๓. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ ...........................................................ต าแหน่ง..................................................... 
      แผนก ...........................................  กอง ................................................  กรม................................................... 
      กระทรวง .................................................  ออกจากราชการเพราะ..................................................................... 
      เมื่อวันที่ ............................................................. ......................................  ได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเบี้ยหวัด 
      จากกระทรวง...........................................................................  เป็นเงิน...................................................... บาท    
      ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด..............................................................  บ าเหน็จบ านาญที่................................................ 
๑๔. ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาคพิเศษ และได้ส่งค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงิน................................. บาท มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 
๑๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๑๒ แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุก
ประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติการสมัครสอบครั้งนี้ 

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

                                                                      (.......................................................................) 
                                                                      วันที่ .......... เดือน................................ พ.ศ................ 
 

  



ค ำรับรอง 
 
                                                                         สถานที่เขียนค ารับรอง........................................... 
                                                                  วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................................... ต าแหน่ง ....................................................... 
ระดับ .................. สังกัดแผนก ....................................................... กอง ...................................................................... 
กรม ............................................................................. กระทรวง / ทบวง .................................................................... 
สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขท่ี ............................... หมู่ที่ ............... ตรอก/ซอย .................................................................. 
ถนน ............................................... ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด.................................................................... โทรศัพท์หมายเลข........................................................................... 
สถานที่ติดต่อที่ท างาน............................................................................................... เลขที่..................... หมู่ที่ ............. 
ตรอก/ซอย ................................................................. ถนน ........................................................................................... 
ต าบล/แขวง.................................................................. อ าเภอ/เขต................................................................................ 
จังหวัด........................................................................... โทรศัพท์หมายเลข ................................................................... 
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/น.ส. ............................................................................................ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขา้เป็น       
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในต าแหน่ง ...............................................................................  ซึ่งเก่ียวข้องเป็น 
................................................................................. ของข้าพเจ้า  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงในทาง
เสื่อมเสียแต่ประการใด   ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย   9 ลงใน
ช่องที่ต้องการตอบ) 
  1.  ระดับสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ                 ดมีาก             ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
  2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา          ดมีาก             ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
  3.  ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ                    ดีมาก             ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
  4.  อุปนิสัย                   ร่าเริงแจ่มใส           เงียบขรึม           หนักแน่น          ใจน้อย 
  5.  บุคลิกลักษณะ                  แสดงออกโดยเปิดเผย             ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก 
  6.  มนุษยสัมพันธ์                  ดีมาก             ดีพอใช้             ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
  7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 
                           ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
  8.  ความเป็นผู้น า                                              ดีมาก            ดีพอใช้            ไม่มีภาวะผู้น า 
  9.  การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์                      ดมีาก            ดีพอใช้            ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 10.  สุขภาพร่างกาย            แข็งแรงสมบูรณ์               ค่อนข้างอ่อนแอ 



 
 11.  สขุภาพจิต                                                   ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 12.  ความขยันขันแข็งมานะอดทน                            ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 13.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่                                 ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 14.  ความซื่อสัตย์                                                ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 15.  การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา                  ดีมาก            ดีพอใช้           ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบถามข้อมูลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 
 
 
                                                                                            (ลงชื่อ) ........................................................... 
                                                                                                       (..........................................................) 
                                                                                               ต าแหน่ง....................................................... 
 
หมำยเหตุ เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
  
 


