
 
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

 
 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะ                
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  จ านวน 4 อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 

๑.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 17,520 บาท 
2.  นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 17,520 บาท 
3.  บุคลากร จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 17,520 บาท 
4.  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา)  จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรก

บรรจุ 17,520 บาท 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๑. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงความในข้อ ๙ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรี
ราชา พ.ศ. ๒๕51 

๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคม
วิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3.  มีความรู้ในวิชาการศึกษารวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4.  มีความรู้และสามารถใช้ Microsoft office word, excel, power point และสามารถเรียนรู้

การใช้งานโปรแกรมส าเร็จอ่ืนๆ ได้ 
5.  เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ท างานเป็นทีม ขยัน และเป็นผู้ที่มีจริยธรรม 

 
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕8 

2.  ยื่นใบสมัครได้ท่ี 
2.1  ฝ่ ายบุ คคล คณะวิ ทยาการจั ดการ ชั้ น  4 อาคาร ๑๐ ศู นย์ เรี ยนรวม ๒ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา 09.00 – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
(เว้นวันหยุดราชการ)  
 

…/2.2  หน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา 



 ๒ 

2.2   หน่ วยประสานงานวิทยา เขตศรี ร าชา  ชั้ น  ๑  อาคารสารนิ เ ทศ  ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 09.00 – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน (เว้น
วันหยุดราชการ)  

2.3  จัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
มายังฝ่ายบุคคลคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ ๑๙๙  ถ.สุขุมวิท  ต.ทุ่งสุขลา     
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ วงเล็บมุมซองสมัครงาน (นับตราประทับของไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2558) 

3.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-๔๕๘๐-๔ ต่อ ๒๘๕๔ หรือส่ง
เมล์ที่ pnalinee57@gmail.com 

 
๔.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

๑.  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายมือของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็น
หลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน 

๒.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ ๑/๒ x ๒ นิ้ว   ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่สมัคร) จ านวน ๑ รูป 

๓.  ส าเนาประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรง
กับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ จ านวน ๑ ฉบับ  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 

๔.  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยน)  เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว เป็นต้น 
 ๕.  เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้  รายละเอียดของแต่ ละ
ต าแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้สามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  หนังสือรับรองการ
ผ่านงาน  ส าเนาทะเบียนบ้านกรณีท่ีระบุภูมิล าเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

๖.  ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร และบัตรประจ าตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร  จ านวนอย่าง
ละ ๑ ฉบับ 

๗.  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน   

๘.  ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี  กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้หนึ่งใน
จ านวนผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ าหรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อย
เอก  
 
๕.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 2๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ 
เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 
 

.../๖.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

mailto:pnalinee57@gmail.com


 ๓ 

๖.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
คณะวิทยาการจัดการจะประกาศให้ทราบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่คณะวิทยาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือ http://www.ms.src.ku.ac.th 
 
๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  คณะวิทยาการจัดการ จะด าเนินการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์  ทั้งนี้จักแจ้งรายละเอียดให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

     
      (นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย์) 
    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 ๔ 

 
ข้อ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 
๑ ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ชว่ยศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 
(๒) จัดท าแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
(๓) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษา
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒ ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓ ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔ ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือให้บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการ
ต่างๆ 

๕ ด้านอ่ืนๆ ตามที่หน่วยงานมอบหมาย เช่น 
(๑) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒) ด้านการจัดการความรู ้
(๓) อ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

ข้อ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
๑ ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆของพัสดุ เช่น 
วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา 
ความแข็งแรงทนทาน เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็น
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ  
(๒) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก 
(๓) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่
จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด 
(๔) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษา
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๒ ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓ ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔ ด้านการบริการ 
(๑) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๕ ด้านอ่ืนๆตามที่หน่วยงานมอบหมาย เช่น 
(๑) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒) ด้านการจัดการความรู้ 
(๓) อ่ืนๆตามที่หน่วยงานมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

ข้อ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ต าแหน่ง บุคลากร 
๑ ด้านการปฏิบัติการ 

๑) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การก าหนดต าแหนง และอัตราเงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การ
จัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย การจัดท าทะเบียนประวัติ การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหนง การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรร
ทุน การด าเนินการเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การพิจารณาด าเนินการทางวินัย เพื่อใหการด าเนินงาน
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เก่ียวของ 
(๒) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวม
รายละเอียดขอมูล เพ่ือประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดท า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
(๓) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหค าปรึกษาแนะน า ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

๒ ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการท างานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการด าเนินงานบรรลุตามเปา
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓ ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือ            
ความรวมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

๔ ด้านการบริการ 
(๑) ใหค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานนักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง 
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

๕ ด้านอ่ืนๆตามที่หน่วยงานมอบหมาย เช่น 
(๑) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒) ดานการจัดการความรู 
(๓) อ่ืนๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

ข้อ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ) 
๑ ด้านการปฏิบัติการ 

(1) รวบรวมงานด้านการประกันคุณภาพจากบุคลากรที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคล ส่วนงาน หลักสูตร ทีมงาน เพ่ือให้    
การด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ทุก
ภาคการศึกษา 
(2) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ  พร้อมบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ CHA QA Online 

๒ ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการท างานของหนวยงานหรือโครงการ เพ่ือใหการด าเนินงานบรรลุตาม             
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓ ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนดไว 
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือ            
ความรวมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

๔ ด้านการบริการ 
(๑) ใหค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงานนักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง 
และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

๕ ด้านอ่ืนๆตามที่หน่วยงานมอบหมาย เช่น 
(๑) ดานการจัดการความรู 
(2) อ่ืนๆ ตามที่หนวยงานมอบหมาย 

 



ช ำระค่ำสมัครสอบ…………………….……………บำท ใบส ำคัญเล่มที…่……………….…………………….เลขที…่…………….…….. 

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

 

 

ใบสมัคร 
           เลขที…่…………..….. 

 

สอบแข่งขัน หรือคัดเลอืกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  วิทยาเขตศรีราชา 

ต าแหน่ง………………………….………….. 
 

1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………..………….…….. 

สัญชำติ………………………..ศำสนำ……………………………………………………………….……..…………. 

เลขบัตรประชำชน………………….……………ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต……………………….…….……….. 

จังหวัด………………………………………………………………………………………………….………………….. 

2. เกิดวันที่……...เดือน…………………..พ .ศ……………..…….อำยุ………….ปี………………….……เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์) 

3. ต ำบลที่เกิด…………………………….อ ำเภอ/เขต………………………..………..จังหวัด…………………………………….……………. 

4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………..………หมู่…….….ตรอก/ซอย……………………..…………..ถนน………………………………….….…. 

ต ำบล/แขวง……………………….………………อ ำเภอ/เขต………………………..………….จังหวัด…………………..…..…………... 

โทรศัพท…์…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ชื่อภรรยำ หรือสำมี………………………..………………………สัญชำติ…………………………….……ศำสนำ……………………... 

อำชีพ…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

6. ชื่อบิดำ………………………………………………………………...สัญชำติ……………………….…………ศำสนำ……….…………….. 

อำชีพ……………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………. 

ชื่อมำรดำ…………………………………..………………………...สัญชำติ………………….………………ศำสนำ………….………….. 

อำชีพ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
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7. วุฒิกำรศึกษำตรงตำมต ำแหน่งที่สมัครคือ……………………..………………………สำขำวิชำ…………………………………….. 

ได้รับอนุมัติผลกำรศึกษำแล้ว เมื่อวันที่………….เดือน………………..………..พ.ศ. ………………(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 

จำกสถำนศึกษำชื่อ………………………………………………….…………………….ตั้งอยู่จังหวัด……………….………….……….. 

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม…………...…..และได้แนบหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง
มำเพ่ือประกอบกำรยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

8. วุฒิกำรศึกษำสูงสุดที่ข้ำพเจ้ำได้รับ คือ…………………………..…………………………สำขำ………………………………………. 

9. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. รู้ภำษำต่ำงประเทศ ภำษำใด เพียงใด……………………………………………………….…………………………………………………. 

11. ขณะนี้มีอำชีพอะไร ณ ที่ใด………………………………………………………….………………………………………………………….. 

12. ได้เคยท ำงำนอะไรมำบ้ำงแล้ว…………………………………………………….…………………………………………………………….. 

13. เคยรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร…………………………………………………………….ต ำแหน่ง………………………..………….…… 

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

กระทรวง………………………………………….ลำออกจำกรำชกำรเพรำะ…………………………..………………………………… 

เมื่อวันที่…………………………………………………………………..………………………..ได้รับบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด 

จำกระทรวง…………………………….………………………………….…………….เป็นเงิน…………………………………………บำท 

ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด……………………………..………………………..บ ำเหน็จบ ำนำญที่……………………..……………………. 

14. ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ วิทยำเขตศรีรำชำ และได้ส่ง 
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ เป็นเงิน 200 บำท มำพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

15. ข้ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ ำพเจ้ ำ เป็น ต้อง เป็นผู้ที่ มี คุณสมบัติถู กต้องตรงควำมในข้อ  9  ประกำศสภำ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรบริหำ รงำนบุคคลส ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ วิทยำเขตศรีรำชำ พ.ศ. 2551 และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครสอบ
ตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำ
ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติดังกล่ำวไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบครั้ง
นี้ 

 

     ลงลำยมือชื่อ…………………………….…………………………….ผู้สมัคร 

            (…………………………………………………………) 

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

 



ค ารับรอง 
 

สถำนที่เขียนค ำรับรอง……………………..…….………… 

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

 

ข้ำพเจ้ำ……………………………………….………………………………ต ำแหน่ง……………………………….……………
ระดับ……..………………..…………………….สังกัดแผนก…………………….………………..…กอง………………………..……………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถำนที่ติดต่อที่บ้ำนเลขที่……………………….
หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………ต ำบล/แขวง…………………………อ ำเภอ/
เขต……………………….………………….. จังหวัด……………………………………….………โทรศัพท์หมำยเลข……….…………………… 

สถำนที่ติดต่อที่ท ำงำน……………………………………………………………………….……..…………เลขที…่……………หมู่ที…่….……...
ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน……………………………………………ต ำบล/แขวง………………………………………….. 

อ ำเภอ/เขต……………………..…………………จังหวัด………………..…………………โทรศัพท์หมำยเลข……………..………………..… 

ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ำเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยเงินรำยไดข้องวิทยำเขตศรีรำชำในต ำแหน่ง…………………………………………………….………………………….… 

ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้ำพเจ้ำ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสียแต่ประกำรใด ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  

(โปรดกำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ต้องกำรตอบ) 

1. ระดับสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ                   ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   

2. ควำมเฉลียวฉลำดไหวพริบและเชำวน์ปัญญำ           ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

3. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ                    ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

4. อุปนิสัย      ร่ำเริงแจ่มใส     เงียบขรึม    หนักแน่น    ใจน้อย 

5. บุคลิกลักษณะ       แสดงออกโดยเปิดเผย    ค่อนข้ำงเก็บตัว  เก็บควำมรู้สึก 

6. มนุษยสัมพันธ์       ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

7. ควำมเชื่อมั่นในตนเองและควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ   ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

8. ควำมเป็นผู้น ำ           ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่มีภำวะผู้น ำ 

9. กำรมีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์         ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

10. สุขภำพร่ำงกำย           แข็งแรงสมบูรณ์           ค่อนข้ำงอ่อนแอ 

11. สุขภำพจิต             ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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12. ควำมขยันขันแข็งมำนะอดทน           ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

13. ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่           ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

14. ควำมซื่อสัตย์                      ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

15. กำรมีระเบียบวินัยและกำรตรงต่อเวลำ          ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำสอบถำมข้อมูลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตำมสถำนที่ติดต่อ
ข้ำงต้น 

 

 

    ( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..   
                         (………………………………………………………….) 

    ต ำแหน่ง …………………………………………………………….. 

 

หมายเหตุ   

     เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วนแล้ว กรุณำผนึกลงซองเอกสำรลับ ถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

     แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรผู้ให้ค ำรับรองข้ำงต้น จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรอง 
 

สถำนที่เขียนค ำรับรอง……………………..…….………… 

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

 

ข้ำพเจ้ำ……………………………………….………………………………ต ำแหน่ง……………………………….……………
ระดับ……..………………..…………………….สังกัดแผนก…………………….………………..…กอง………………………..……………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถำนที่ติดต่อที่บ้ำนเลขที่……………………….
หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………ต ำบล/แขวง…………………………อ ำเภอ/
เขต……………………….………………….. จังหวัด……………………………………….………โทรศัพท์หมำยเลข……….…………………… 

สถำนที่ติดต่อที่ท ำงำน……………………………………………………………………….……..…………เลขที…่……………หมู่ที…่….……...
ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน……………………………………………ต ำบล/แขวง………………………………………….. 

อ ำเภอ/เขต……………………..…………………จังหวัด………………..…………………โทรศัพท์หมำยเลข……………..………………..… 

ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ำเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยเงินรำยไดข้องวิทยำเขตศรีรำชำในต ำแหน่ง…………………………………………………….………………………….… 

ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้ำพเจ้ำ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสียแต่ประกำรใด ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  

(โปรดกำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ต้องกำรตอบ) 

1. ระดับสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ                   ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   

2. ควำมเฉลียวฉลำดไหวพริบและเชำวน์ปัญญำ           ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

3. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ                    ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

4. อุปนิสัย      ร่ำเริงแจ่มใส     เงียบขรึม    หนักแน่น    ใจน้อย 

5. บุคลิกลักษณะ       แสดงออกโดยเปิดเผย    ค่อนข้ำงเก็บตัว  เก็บควำมรู้สึก 

6. มนุษยสัมพันธ์       ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

7. ควำมเชื่อมั่นในตนเองและควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ   ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

8. ควำมเป็นผู้น ำ           ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่มีภำวะผู้น ำ 

9. กำรมีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์         ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

10. สุขภำพร่ำงกำย           แข็งแรงสมบูรณ์           ค่อนข้ำงอ่อนแอ 

11. สุขภำพจิต             ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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12. ควำมขยันขันแข็งมำนะอดทน           ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

13. ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่                     ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

14. ควำมซื่อสัตย์                      ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

15. กำรมีระเบียบวินัยและกำรตรงต่อเวลำ               ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำสอบถำมข้อมูลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตำมสถำนที่ติดต่อ
ข้ำงต้น 

 

 

    ( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..   
                         (………………………………………………………….) 

    ต ำแหน่ง …………………………………………………………….. 

 

หมายเหตุ   

     เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วนแล้ว กรุณำผนึกลงซองเอกสำรลับ ถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

     แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรผู้ให้ค ำรับรองข้ำงต้น จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ารับรอง 
 

สถำนที่เขียนค ำรับรอง……………………..…….………… 

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

 

ข้ำพเจ้ำ……………………………………….………………………………ต ำแหน่ง……………………………….……………
ระดับ……..………………..…………………….สังกัดแผนก…………………….………………..…กอง………………………..……………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถำนที่ติดต่อที่บ้ำนเลขที่……………………….
หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………ต ำบล/แขวง…………………………อ ำเภอ/
เขต……………………….………………….. จังหวัด……………………………………….………โทรศัพท์หมำยเลข……….…………………… 

สถำนที่ติดต่อที่ท ำงำน……………………………………………………………………….……..…………เลขที…่……………หมู่ที…่….……...
ตรอก/ซอย…………………………………..ถนน……………………………………………ต ำบล/แขวง………………………………………….. 

อ ำเภอ/เขต……………………..…………………จังหวัด………………..…………………โทรศัพท์หมำยเลข……………..………………..… 

ขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………..………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ำเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัยเงินรำยไดข้องวิทยำเขตศรีรำชำในต ำแหน่ง…………………………………………………….………………………….… 

ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น……………………………………………………………………………ของข้ำพเจ้ำ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี ไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทำงเสื่อมเสียแต่ประกำรใด ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำขอแจ้งข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  

(โปรดกำเครื่องหมำย   ลงในช่องที่ต้องกำรตอบ) 

1. ระดับสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ                   ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   

2. ควำมเฉลียวฉลำดไหวพริบและเชำวน์ปัญญำ           ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

3. ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ                    ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

4. อุปนิสัย      ร่ำเริงแจ่มใส     เงียบขรึม    หนักแน่น    ใจน้อย 

5. บุคลิกลักษณะ       แสดงออกโดยเปิดเผย    ค่อนข้ำงเก็บตัว  เก็บควำมรู้สึก 

6. มนุษยสัมพันธ์       ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

7. ควำมเชื่อมั่นในตนเองและควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ   ดีมำก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

8. ควำมเป็นผู้น ำ           ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่มีภำวะผู้น ำ 

9. กำรมีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์         ดีมำก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

10. สุขภำพร่ำงกำย           แข็งแรงสมบูรณ์           ค่อนข้ำงอ่อนแอ 

11. สุขภำพจิต             ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
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12. ควำมขยันขันแข็งมำนะอดทน           ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

13. ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่           ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

14. ควำมซื่อสัตย์            ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

15. กำรมีระเบียบวินัยและกำรตรงต่อเวลำ          ดีมำก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

 

ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำยินดีให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำสอบถำมข้อมูลอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมได้ตำมสถำนที่ติดต่อ
ข้ำงต้น 

 

 

    ( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..   
                         (………………………………………………………….) 

    ต ำแหน่ง …………………………………………………………….. 

 

หมายเหตุ   

     เมื่อกรอกข้อควำมครบถ้วนแล้ว กรุณำผนึกลงซองเอกสำรลับ ถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

     แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรผู้ให้ค ำรับรองข้ำงต้น จ ำนวน 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 


