ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์ขยาย
เวลารั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งทีร่ ับสมัคร
อาจารย์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จํานวน 3 อัตรา (วุฒิปริญญาเอก ๓๒,๓๐๐ บาท)
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นคุณ สมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อ ๖ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕8 ลงวันที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
๒. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ทํางานเป็นทีม ขยัน และเป็นผู้ที่มีจริยธรรม
3. ต้อ งเป็ น ผู้มี วุฒิ ก ารศึก ษาระดั บ ปริญ ญาเอกทางด้ านธุรกิ จระหว่างประเทศ หรือสาขาด้าน
บริหารธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
4. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การรั บ รองจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. หากมีประสบการณ์ทางการสอนทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์วิจัยในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมี Thesis ในระดับปริญญาโท/เอก ที่เกี่ยวกับศาสตร์ของธุรกิจระหว่างประเทศ จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่แนบท้ายประกาศนี้
แล ะม ายื่ น ใบ ส มั ค รได้ ที่ งาน บุ ค ค ล ค ณ ะวิ ท ย าก ารจัด ก าร ชั้ น ๔ อ าค าร ๑ ๐ ศู น ย์ เรี ย น รวม ๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา ๐8.3๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุก
วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

.../หรือกรณีจัดส่งเอกสารการสมัคร

๒
หรือกรณีจัดส่งเอกสารการสมัครทีห่ น่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐
ปี มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุ กวัน
(ยกเว้ น วั น หยุ ด ราชการ) หรื อ จั ด ส่ ง เอกสารการสมั ค รทางไปรษณี ย์ ม าที่ ง านบุ ค คล คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ ๑๙๙ ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ จัดส่ง
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (นับตราประทับทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-2824 หรือที่
hr@ms.src.ku.ac.th หรือประกาศข่าวรับสมัครงาน http://www.ms.src.ku.ac.th
๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายมือของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น
หลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๔.๓ สํ าเนาปริญ ญาบั ต รหรือ ประกาศนี ย บั ต ร และใบคะแนนแสดงคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหน่ง ตามที่กําหนด (Transcript) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแนบสําเนาปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติ (Transcript) ทุกระดับ (ตรี/โท/เอก)
4.4 กรณีสําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแนบหลักฐานการรับรองคุณวุฒทิ ี่สมัครจากสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
๔.5 กรณีที่มิได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน การ
สอน ให้มีสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่ง โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ ดังนี้
- TOEFL (Paper)
คะแนนขั้นต่ํา 550
- TOEFL (CBT)
คะแนนขั้นต่ํา 213
- TOEFL (IBT)
คะแนนขั้นต่ํา 79-80
- IELTS
คะแนนขั้นต่ํา 6.5
- CU-TEP
คะแนนขั้นต่ํา 75
- KU-EPT
คะแนนขั้นต่ํา ร้อยละ 65
- TOEIC
คะแนนขั้นต่ํา 700
กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
4.6 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น
๔.7 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่
ละตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น หนังสือรับรองการทํางาน เป็นต้น
๔.8 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี) จํานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
.../๔.9 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.

๓
๔.9 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
และออกโดยโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ
๔.10 ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน
ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งใน
จํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่
ต่ํากว่าร้อยเอก พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 5๐๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่าย
คืนให้
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ าธิตการสอนและการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สาธิตการสอนและการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือ http://www.ms.src.ku.ac.th
๗. การสาธิตการสอนและการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น
การสาธิตการสอนในหัวข้อ “ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory)" ใช้
เวลาไม่เกิน 30 นาที และสอบสัมภาษณ์หลังสาธิตการสอนแล้วเสร็จ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 10105 อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
8. กําหนดวันเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา
กําหนดวันเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ให้ชําระค่าทดสอบ จํานวน
1,000 บาท ในวันทําการทดสอบ)
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะวิท ยาการจัดการจะดําเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายหลังจากเรื่องผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ในภายหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ชําระค่าสมัครสอบ……………….…………บาท ใบสําคัญเล่มที่…………………..…………………….เลขที่……………..
ลงวันที…่ ………………………………………..……………แล้ว…………………………………………………………...เจ้าหน้าที่

ใบสมัคร

เลขที่……..............…..

สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ…………ตําแหน่ง………………………….…………..
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………..……………………………………….……
สัญชาติ…………………………….……..ศาสนา……………………………………………………………………….
เลขบัตรประชาชน…………………………………………ออกให้ ณ อําเภอ/เขต…………………….………..
จังหวัด………………………………………………………………………………………………………………..……..
2. เกิ ด วั น ที่ …….……...เดื อ น…………………………..พ.ศ………….……….อายุ ……………….ปี ……………
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์)
3. ตําบลที่เกิด………………………………….อําเภอ/เขต………….…………………………..จังหวัด………………………….…….……….
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที…่ …….…………หมู่…………..….ตรอก/ซอย…………….…………..…………..ถนน…………………..…….….….
ตําบล/แขวง………………..………………………อําเภอ/เขต………………………….………….จังหวัด…………………...………..…...
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…..
5. ชื่อภรรยา หรือสามี………………………………………………………สัญชาติ…………….………………ศาสนา………..……………...
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
6. ชื่อบิดา………………………………………………………………………...สัญชาติ……………….………………ศาสนา…………………..
อาชีพ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
ชื่อมารดา…………………………….……………………………………...สัญชาติ………………….……………ศาสนา…………………..
อาชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครคือ………………………………………………สาขาวิชา……………….……………………..
ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่……………….เดือน……………..………….………..พ.ศ. …………….……………….……
(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ……………………………………………………………………….ตั้งอยู่จังหวัด………….………………….………..
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม……………………...…..และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้องมาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว

2
8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ…………………..…………………………สาขา………………………..……………………….
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ…………………………………………………………………………………………………………………..……
10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด…………………………………………………………………………………..……………………….
11. ขณะนีม้ ีอาชีพอะไร ณ ที่ใด…………………………………………………………………………………….…………………………………..
12. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว…………………………………………………………………………………….………………………………..
13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ………………………………………..……………………….ตําแหน่ง………………………………………
แผนก…………………………………………………………กอง……………………………………….กรม…………………….………………
กระทรวง…………………………………….……….ลาออกจากราชการเพราะ…………………………..………………………………
เมื่อวันที่……………………………………………………………………………………………..ได้รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากระทรวง……………………………………………………………………………………….เป็นเงิน…………………………………บาท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด…………………………………………………………..บําเหน็จบํานาญที่………………………..……………….
14. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชา และได้ส่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน 500 บาท มาพร้อมใบสมัครนีแ้ ล้ว
15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครและ
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมาบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
- วุฒกิ ารศึกษา (ให้กรอกตามลําดับก่อนหลัง)
ระดับ (ปริญญา)

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

ผลการศึกษา

- ประสบการณ์/ประวัตกิ ารทํางาน (ให้กรอกตามลําดับก่อนหลัง)
ระยะเวลา
จาก

ถึง

นายจ้าง/ส่วนราชการ

ตําแหน่ง/หน้าที่

เหตุผลทีอ่ อกหรือย้าย

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ชือ่ ...............................................................................…………..
สมัครตําแหน่ง .................................................................... E-mail ………………………………………………………………..
ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมติดรูปถ่าย
สําเนาปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร (คุณวุฒิที่สมัครและต่ํากว่าที่สมัครทุกระดับ ตรี/โท/เอก) อย่างละ 1 ฉบับ
ใบคะแนนแสดงผลการเรียน (Transcript คุณวุฒิที่สมัครและต่ํากว่าที่สมัครทุกระดับ ตรี/โท/เอก) อย่างละ 1 ฉบับ
กรณีจบจากต่างประเทศ ให้แนบหลักฐานการรับรองคุณวุฒิที่สมัครจาก ก.พ. และ สกอ. และ/
หรือ แนบหลักฐานการเทียบผลการเรียนเป็นระบบเกรดเฉลี่ย (GPA)
กรณีจบการศึกษาในประเทศ ให้แนบสําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ)
ประเภท............................... คะแนน ...................................
สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
เอกสารอื่น (ถ้ามี)
สำเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบกองเกินทหาร จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ออกไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
คํารับรอง จํานวน 3 ฉบับ ( พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 500 บาท (เฉพาะเงินสด แนบมาพร้อมใบสมัคร)
** เอกสารสําเนารับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ **
ลงชื่อ ................................................................
(.......................................................................)
ผู้สมัคร
ลงชื่อ ................................................................
(.......................................................................)
เจ้าหน้าที่งานบุคคล ตรวจสอบ

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………………….……………..……
วันที่…………เดือน…………………..……..พ.ศ……………....…
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………ตําแหน่ง………………….……….……….….……
ระดับ……..………………...สังกัดแผนก………………….……………………….………..…กอง……………………………………………………
กรม……………………….…………………….…………กระทรวง...…..……………………………………………………..….………………..…….
สถานที่ตดิ ต่อที่บ้านเลขที…่ ……………..………….หมู่ท…ี่ ……………….…ตรอก/ซอย………………………………………………………
ถนน……………………………..………………ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………………………………..
จังหวัด……………………………………………………………………….โทรศัพท์หมายเลข……….………………………………….……………
สถานที่ตดิ ต่อที่ทํางาน……………………………..……………………………………..…………เลขที…่ …….…………หมู่ท…ี่ …………..…...
ตรอก/ซอย………………………..…………..ถนน…………………………………………ตําบล/แขวง…………………..………………………..
อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด…………..………..………………โทรศัพท์หมายเลข……..………….…..……………..…
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง……………………………………………………….……………………………………………
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี

2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี

3. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 ดีมาก

4. อุปนิสัย

 ร่าเริงแจ่มใส  เงียบขรึม  หนักแน่น  ใจน้อย

5. บุคลิกลักษณะ

 แสดงออกโดยเปิดเผย  ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก

6. มนุษยสัมพันธ์

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี

7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
8. ความเป็นผู้นํา

 ดีมาก

 ดีพอใช้  ไม่มีภาวะผู้นํา

9. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

 ดีมาก

 ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

10. สุขภาพร่างกาย

 แข็งแรงสมบูรณ์

11. สุขภาพจิต

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 ค่อนข้างอ่อนแอ
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12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

13. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

14. ความซื่อสัตย์

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

15. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอืน่ ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้น

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
(………………………………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้ให้คํารับรองข้างต้น จํานวน 1 ฉบับ

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………………….……………..……
วันที่…………เดือน…………………..……..พ.ศ……………....…
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………ตําแหน่ง………………….……….……….….……
ระดับ……..………………...สังกัดแผนก………………….……………………….………..…กอง……………………………………………………
กรม……………………….…………………….…………กระทรวง...…..……………………………………………………..….………………..…….
สถานที่ตดิ ต่อที่บ้านเลขที…่ ……………..………….หมู่ท…ี่ ……………….…ตรอก/ซอย………………………………………………………
ถนน……………………………..………………ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………………………………..
จังหวัด……………………………………………………………………….โทรศัพท์หมายเลข……….………………………………….……………
สถานที่ตดิ ต่อที่ทํางาน……………………………..……………………………………..…………เลขที…่ …….…………หมู่ท…ี่ …………..…...
ตรอก/ซอย………………………..…………..ถนน…………………………………………ตําบล/แขวง…………………..………………………..
อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด…………..………..………………โทรศัพท์หมายเลข……..………….…..……………..…
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง……………………………………………………….……………………………………………
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี

3. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
4. อุปนิสัย

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี
 ร่าเริงแจ่มใส  เงียบขรึม  หนักแน่น  ใจน้อย

5. บุคลิกลักษณะ

 แสดงออกโดยเปิดเผย  ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก

6. มนุษยสัมพันธ์

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
8. ความเป็นผู้นํา

 ดีมาก

 ดีพอใช้  ไม่มีภาวะผู้นํา

9. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

 ดีมาก

 ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

10. สุขภาพร่างกาย

 แข็งแรงสมบูรณ์

 ค่อนข้างอ่อนแอ
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11. สุขภาพจิต

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

13. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

14. ความซื่อสัตย์

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

15. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้น

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
(………………………………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้ให้คํารับรองข้างต้น จํานวน 1 ฉบับ

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………………….……………..……
วันที่…………เดือน…………………..……..พ.ศ……………....…
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………ตําแหน่ง………………….……….……….….……
ระดับ……..………………...สังกัดแผนก………………….……………………….………..…กอง……………………………………………………
กรม……………………….…………………….…………กระทรวง...…..……………………………………………………..….………………..…….
สถานที่ตดิ ต่อที่บ้านเลขที…่ ……………..………….หมู่ท…ี่ ……………….…ตรอก/ซอย………………………………………………………
ถนน……………………………..………………ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ/เขต…………………………………..
จังหวัด……………………………………………………………………….โทรศัพท์หมายเลข……….………………………………….……………
สถานที่ตดิ ต่อที่ทํางาน……………………………..……………………………………..…………เลขที…่ …….…………หมู่ท…ี่ …………..…...
ตรอก/ซอย………………………..…………..ถนน…………………………………………ตําบล/แขวง…………………..………………………..
อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด…………..………..………………โทรศัพท์หมายเลข……..………….…..……………..…
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………..………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง……………………………………………………….……………………………………………
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี

2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี

3. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 ดีมาก

4. อุปนิสัย

 ร่าเริงแจ่มใส  เงียบขรึม  หนักแน่น  ใจน้อย

5. บุคลิกลักษณะ

 แสดงออกโดยเปิดเผย  ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู้สึก

6. มนุษยสัมพันธ์

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี

7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
8. ความเป็นผู้นํา

 ดีมาก

 ดีพอใช้  ไม่มีภาวะผู้นํา

9. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

 ดีมาก

 ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

10. สุขภาพร่างกาย

 แข็งแรงสมบูรณ์

 ค่อนข้างอ่อนแอ

11. สุขภาพจิต

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
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12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

13. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

14. ความซื่อสัตย์

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

15. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อข้างต้น

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
(………………………………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผู้ให้คํารับรองข้างต้น จํานวน 1 ฉบับ

