
 
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินรายได้)  

 
 ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะด าเนินการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเศรษฐศาสตร์   ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1.  ต าแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา  
 อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ วุฒิปริญญาตรี  จ านวน  17,520  บาท  วุฒิปริญญาโท    จ านวน  22,950  บาท 
2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่องข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  วิทยาเขตศรีราชา 
พ.ศ. 2551  

2.2  ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือโท   
2.3  มีความรู ้ความสามารถในการใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์  และมีความรู ้ความสามารถเหมาะสม        

ในต าแหน่งนี้เป็นอย่างดี 
3.วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ส านักงานเลขานุการ  ชั้น 1 
อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 
0-3835-2902,  038-352-846,  081-781-0934  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  เมษายน  2557    
เวลา 08.30-16.30 น.  ทุกวัน  เว้นวันหยุดราชการ 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในการสมัครสอบ 

 1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนดแนบท้าย ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนาม
ด้วยลายมอืของตนเอง  

 2.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1½ X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

 3.  ส าเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 4.  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อ  หรือเปลี่ยนสกุล  (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น 
ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาหนังสือหย่า  ส าหรับหญิงที่ท าการสมรสแล้ว  เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 

 
 



 
 5.  เอกสารอ่ืน  ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละต าแหน่งตาม

ประกาศรับสมัครสอบ  เช่น  เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่านงาน 
หรือความสามารถด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้าม)ี 

 6.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน อย่างละ  1 ฉบับ 
 7. ใบ สด.8 หรือ สด.43 พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (กรณีเป็นชาย) 
 8.  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ  ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2549 ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของ
รัฐ ไม่เกิน 1 เดือน  จ านวน 1 ฉบับ 

 9.  ค ารับรองของผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา  สามี ภรรยา  พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา  เดียวกัน  จ านวน   
1  ท่าน ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้     
ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจ า  ไม่ต่ ากว่าระดับ 4  หากรับราชการทหาร ต ารวจ ต้องมียศ           
ไม่ต่ ากว่าร้อยเอก โดยแนบส าเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองมาด้วย  
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
       ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จ านวน  200  บาท  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ                  
ณ  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ าเภอศรีราชา            
จั งหวัดชลบุรี  โทรศัพท์  0-3835-2902, 038-352-846, 081-781-0934 หรือที่  http://econ.src.ku.ac.th,  
http://www.src.ku.ac.th 
การคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือก จะด าเนินการคัดเลือก โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการสอบข้อเขียน  
สอบสัมภาษณ์ และ/หรือภาคปฏิบัติ   ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

 
    ประกาศ  ณ วันที่  24  มีนาคม พ.ศ. 2557                                                                 

 
         

                                (รองศาสตราจารย์ศรีอร   สมบูรณ์ทรัพย์) 
  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
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o ilJJ1" D JI"t11.f 0 'bJtltJtULnN~.
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