ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัคร
สอบคั ดเลือกเพื่ อจ้างและแต่ งตั้ งบุ คคลเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ข้ อบั งคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา
พ.ศ. 2551 ลงวั น ที่ 23 กั น ยายน 2551 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลส าหรั บ พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
เงิ น รายได้ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ สายสนั บ สนุ น
และช่ ว ยวิ ช าการ พ.ศ. 2557 ลงวั น ที่ 9 กั น ยายน 2557 เพื่ อปฏิ บั ติหน้ าที่ ประจ าคณ ะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑. นักวิชาการพัสดุ จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๗,๕๒๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงความในข้อ ๙ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ วิ ท ยาเขต
ศรีราชา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551
๒. ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์
ด้านพาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
3. มีความรู้ในวิชาการศึกษารวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้และความสามารถใช้ Microsoft office word, excel, power point และสามารถเรียนรู้การใช้
งานโปรแกรมสาเร็จอื่นๆได้
5. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ทางานเป็นทีม ขยัน ละเอียดรอบคอบ และเป็นผู้ที่มีจริยธรรม
6. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่แนบท้ายประกาศนี้ และมายื่นใบ
สมัครได้ที่ งานบุคคล คณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ ศูนย์เรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา ๐8.3๐–๑๕.๐๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ได้ตั้งแต่
บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
.../หรือกรณีจัดส่งเอกสาร

๒

หรื อ กรณี จั ด ส่ ง เอกสารการสมั ค รที่ ห น่ ว ยประสานงานวิ ท ยาเขตศรี ร าชา ชั้ น ๑ อาคารสารนิ เ ทศ
๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือ
จัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาที่งานบุคคล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่
๑ ๙ ๙ ถ .สุ ขุ ม วิ ท ต .ทุ่ ง สุ ข ล า อ .ศ รี ร า ช า จ .ช ล บุ รี ๒ ๐ ๒ ๓ ๐ จั ด ส่ ง ไ ด้ ตั้ ง แ ต่ บั ด นี้ จ น ถึ ง วั น ที่
3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (นับตราประทับทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-2824 หรือที่ hr@ms.src.ku.ac.th หรือ
ประกาศข่าวรับสมัครงาน http://www.ms.src.ku.ac.th
๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลื อกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ ใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศ และ
สมัครภายในเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
5. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
5.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายมือของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานสาคัญในการ
ยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
5.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
5.3 สาเนาประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณ วุฒิ การศึกษาตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ระบุไว้ จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
5.4 สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น
สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า สาหรับหญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว เป็นต้น
5.5 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนดไว้ รายละเอียดของแต่ละตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้สามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
5.6 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี) จานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ
5.7 ใบรับ รองแพทย์ที่ แสดงว่าไม่ เป็ น โรคต้ องห้ ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้ วยโรคที่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามเป็ น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและออกโดย
โรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ
5.8 ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จานวน ๓ ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้
จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้หนึ่งในจานวนผู้รับรอง
ดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือหากรับราชการทหารหรือตารวจต้องมียศไม่ต่ากว่าร้อยเอก พร้อม
แนบสาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
.../6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

๓

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 2๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อ
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ภายใน
วั น ที่ 17 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ที่ ค ณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตศรี ร าชา หรื อ
http://www.ms.src.ku.ac.th
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ จะดาเนินการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความสามารถในการศึก ษา วิเคราะห์ และสรุป เหตุ ผล โดยการให้ สรุป ความและจั บ ประเด็ น ใน
ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุ ผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือความเปลี่ยนแปลงที่
น่าจะเป็นไปตามข้อมูล สมมติฐาน และการใช้ภาษาไทยซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถ
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งดังกล่าว
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวั ติ ก ารท างานของผู้ เข้ า สอบ และสั ม ภาษณ์ เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ความรู้ ค วามสามาร ถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า สอบคั ด เลื อ กภาคความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง จะต้ อ งผ่ า นการทดสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์)
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ขอตกลงงานของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ขอ
ลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๑ ดานการปฏิบัติการ
(๑) จั ด หา จั ด ซื ้อ จั ด จ า ง ตรวจรั บ เก็ บ รั ก ษา
รางสัญญาซือ้ สัญญาจาง ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆ
ของพั ส ดุ เช น วิ วั ฒ นาการคุ ณ สมบั ติ ระบบราคา
การเสื่อมคา การสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ
คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน
เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห
และประเมิ น คุ ณ ภาพของพั ส ดุ เสนอความเห็ น เพื ่อ
ประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ
(๒) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสิน
เกี่ยวกั บคุณลั กษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อใหส ามารถ
ตรวจสอบไดโดยสะดวก
(๓) ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให
มีส ภาพที ่พ ร อมใช ง าน จํ า หน า ยพั ส ดุ เ มื ่อ ชํ า รุ ดหรื อ
เสื่อมสภาพ หรือไม จําเปน ในการใชงานทางราชการ
อีกตอไป เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทางราชการ
ไดมากที่สุด
(๔) ให บ ริ การวิ ช าการด า นต า งๆ เช น ให คํา ปรึกษา
แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และแกนั กศึ กษาที ่มาฝกปฏิ บัติงาน ตอบป ญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพือ่ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒ ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที ร่ ั บ ผิ ด ชอบ ร ว มวางแผนการ
ทํ า งานของหน ว ยงานหรื อ โครงการ เพื ่อ ให ก าร
ดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามเป า หมายและผลสั ม ฤทธิ ์
ที่กําหนด

ขอตกลงงาน
- มีความรู ความเขาใจ
กฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ และวิธีปฏิบัติ
ดานการพัสดุ และ
สามารถดําเนินการได
อยางถูกตอง
- มีทักษะการบริหาร
ทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา
- มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะหปญหาและ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ
- มีทักษะในการสื่อสาร
การใหบริการ การนําเสนอ
และการสอนงาน

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผลสัมฤทธิข์ องงาน
๒. ความรวดเร็วและปฏิบัติงานเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๓ . ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ดํ า ร ง ต น ต า ม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
๔. ภายในระยะเวลา ๕ ป มีการจัดทํา
คู ม ื อ หรื อ การวิ เ คราะห การจั ด ทํ า
บทความวิ ช าการและ/หรื อ งานวิ จั ย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในหัวขอเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางนอย
๑ เรื่อง หากไมสามารถดําเนินการตาม
ขอตกลงภายใน ๕ ป ใหถือเปน เหตุที่
มหาวิทยาลัยจะเลิกจางตามสัญญาจาง
ทํางานพนักงานประจําในขอ ๗.๕

- มีความรู ความเขาใจ
ในแผนงาน สามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการตามแผนได
เปนอยางดี

(ลงนาม) ...............................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
…..…../………./……….

ขอ
ลักษณะงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
๓ ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํ างานรว มกัน ระหว า งที มงานหรือ
หน ว ยงานทั ้งภายในและภายนอก เพื ่อให เ กิ ด ความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒ ) ชี แ้ จงแล ะให ร ายล ะเอี ย ดเกี ่ย ว กั บ ข อ มู ล
ขอเท็จจริง แกบุ คคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ขอตกลงงาน
- มีความสามารถในการ
ติดตอประสานงานกับ
หนวยงาน หรือผูรับบริการ
ทัง้ ภายในและภายนอก
เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการดําเนินงานไดเปน
อยางดี

๔

- มีความสามารถในการ
ชี้แนะ ใหคําปรึกษา
เผยแพร และถายทอด
ความรูเกี่ยวกับงาน
ดานพัสดุไดเปนอยางดี
- มีความสามารถในการ
จัดการขอมูล และ
ใหบริการแกผูเกี่ยวของ

๕

ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอด
ความรู ทางดานงานพัสดุ รวมทั้งตอบปญหาและชี้แจง
เรือ่ งตางๆ เกี ่ยวกั บงานในหน าที ่ เพื ่อให ผูร ั บบริการ
ไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จั ด เก็ บ ข อมู ล เบื ้อ งต น และให บ ริ ก ารข อ มู ล ทาง
วิ ช าการ เกี ่ย วกั บ ด า นงานพั ส ดุ เพื ่อ ให บุ ค ลากร
ทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผูร ับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรูต างๆ ทีเ่ ปน
ประโยชน สอดคล อ ง และสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
หน ว ยงาน และใช ป ระกอบการพิ จ ารณากํ า หนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ
ดานอื่นๆตามที่หนวยงานมอบหมาย เชน
(๑) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) ดานการจัดการความรู
(๓) อื่นๆตามที่หนวยงานมอบหมาย

ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
๑. ผลสัมฤทธิข์ องงาน
๒. ความรวดเร็วและปฏิบัติงานเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด
๓ . ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ดํ า ร ง ต น ต า ม
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
๔. ภายในระยะเวลา ๕ ป มีการจัดทํา
คู ม ื อ หรื อ การวิ เ คราะห การจั ด ทํ า
บทความวิ ช าการและ/หรื อ งานวิ จั ย
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในหัวขอเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับการทํางานอยางนอย
๑ เรื่อง หากไมสามารถดําเนินการตาม
ขอตกลงภายใน ๕ ป ใหถือเปน เหตุที่
มหาวิทยาลัยจะเลิกจางตามสัญญาจาง
ทํางานพนักงานประจําในขอ ๗.๕

- เปน ไปตามที่ห นว ยงาน
กําหนด

(ลงนาม) ...............................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
…..…../………./……….

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

ใบสมัคร
เลขที่……………..…..

สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา
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 ………………….……เดื อ น
(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………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
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7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครคือ……………………..………………………สาขาวิชา……………………………………..
ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่………….เดือน………………..………..พ.ศ. ………………(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ………………………………………………….…………………….ตั้งอยู่จังหวัด……………….………….………..
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม…………...…..และได้แนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
มาเพื่อประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว
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 หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา และได้ส่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน 200 บาท มาพร้อมใบสมัครนีแ้ ล้ว
15. ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งตรงความในข้ อ 9 ประกาศสภา
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่อ ง ข้ อ บั งคั บ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริห ารงานบุ คคลสํ าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2557 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ
ตรงตามประกาศรับ สมัครและข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้ง
นี้
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
ชื่อ ............................................................................ สมัครตําแหน่ง ....................................................................
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
ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ออกไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
คํารับรอง จํานวน 3 ฉบับ พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการ (กรณีเป็นข้าราชการ) หรือบัตรประจําตัวประชาชน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 200 บาท (เฉพาะเงินสด แนบมาพร้อมใบสมัคร)
** เอกสารสําเนารับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ **
ลงชื่อ ................................................................
(.......................................................................)
ผู้สมัคร
ลงชื่อ ................................................................
(.......................................................................)
เจ้าหน้าที่งานบุคคล ตรวจสอบ

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………………..…….…………
วันที่……..……เดือน…………..…………..พ.ศ…………..…
ข้าพเจ้า……………………………………….………………………………ตําแหน่ง……………………………….……………
ระดับ……..………………..…………………….สังกัดแผนก…………………….………………..…กอง………………………..……………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถานทีต่ ดิ 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
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของวิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง…………………………………………………….………………………….…
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

3. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

4. อุปนิสัย

ร่าเริงแจ่มใส

เงียบขรึม

5. บุคลิกลักษณะ

แสดงออกโดยเปิดเผย

หนักแน่น

ค่อนข้างเก็บตัว

ใจน้อย
เก็บความรู้สึก

6. มนุษยสัมพันธ์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

8. ความเป็นผู้นํา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

9. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

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

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

15. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อ
ข้างต้น

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

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………………..…….…………
วันที่……..……เดือน…………..…………..พ.ศ…………..…
ข้าพเจ้า……………………………………….………………………………ตําแหน่ง……………………………….……………
ระดับ……..………………..…………………….สังกัดแผนก…………………….………………..…กอง………………………..……………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถานทีต่ ดิ 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
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของวิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง…………………………………………………….………………………….…
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
16. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

17. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

18. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

19. อุปนิสัย

ร่าเริงแจ่มใส

เงียบขรึม

20. บุคลิกลักษณะ

แสดงออกโดยเปิดเผย

หนักแน่น

ค่อนข้างเก็บตัว

ใจน้อย
เก็บความรู้สึก

21. มนุษยสัมพันธ์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

22. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

23. ความเป็นผู้นํา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

24. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

25. สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์

ค่อนข้างอ่อนแอ
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26. สุขภาพจิต

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

27. ความขยันขันแข็งมานะอดทน

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

28. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

29. ความซื่อสัตย์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

30. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อ
ข้างต้น

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

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง……………………..…….…………
วันที่……..……เดือน…………..…………..พ.ศ…………..…
ข้าพเจ้า……………………………………….………………………………ตําแหน่ง……………………………….……………
ระดับ……..………………..…………………….สังกัดแผนก…………………….………………..…กอง………………………..……………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถานทีต่ ดิ 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
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของวิทยาเขตศรีราชาในตําแหน่ง…………………………………………………….………………………….…
ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้
(โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ต้องการตอบ)
31. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

32. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

33. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

34. อุปนิสัย

ร่าเริงแจ่มใส

เงียบขรึม

35. บุคลิกลักษณะ

แสดงออกโดยเปิดเผย

หนักแน่น

ค่อนข้างเก็บตัว

ใจน้อย
เก็บความรู้สึก

36. มนุษยสัมพันธ์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

37. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

38. ความเป็นผู้นํา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

39. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

40. สุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์

ค่อนข้างอ่อนแอ
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41. สุขภาพจิต

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

42. ความขยันขันแข็งมานะอดทน

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

43. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

44. ความซื่อสัตย์

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

45. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา

ดีมาก

ดีพอใช้

ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานทีต่ ดิ ต่อ
ข้างต้น

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

