








 

 

 

ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 

ชื่อต าแหน่ง                                              อาจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ 
๒.  ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

 ส าหรับกรณีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีก่อนที่ ก.พ.อ. จะมีมติก าหนดมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกล่าว          
ให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเร็ว 
 

                                                                                                   ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                                         ต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

๑-๐๔ 



ชําระคาสมัครสอบ .................. บาท  ใบสําคัญเลมที่ ..............................  เลขท่ี .................... 

ลงวนัที่ .......................................... แลว    ............................... เจาหนาที ่

 

ใบสมัคร 
          เลขที่ ............................ 

สอบแขงขนั  หรือคัดเลือกเขาเปนพนกังานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระดับ ..........   ตําแหนง ............................................ 
  

1.  ชื่อ - นามสกุล  (นาย / นาง / น.ส.) ...................................................................................   

     สัญชาติ ...................................................  ศาสนา.......................................................... ติดรูปถายหนาตรง 

     เลขประจําตัว ..............................................  ออกให ณ อําเภอ/เขต.................................. ขนาด 

     จังหวัด .................................................... 11/2  x  2 น้ิว 

2.  เกิดวันท่ี ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................  อายุ........... ป .......... เดือน ถายไวไมเกิน 1 ป 

     (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ)  

3.  ตําบลที่เกิด ....................................... อําเภอ ............................................. จังหวัด.......................................... 

4.  ท่ีอยูปจจบุนัเลขท่ี ..........................  หมูท่ี ......................  ตรอก/ซอย ............................................................. 

     ถนน ..................................................................... ตําบล/แขวง .................................................................... 

     อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ...................... 

     โทรศัพท ...................................................................................... 

5.  ชื่อภรรยา หรือสามี ................................................. สัญชาติ ........................... ศาสนา................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

6.  ชื่อบิดา ................................................................... สัญชาติ ........................... ศาสนา................................. 

     อาชีพ ..................................................................... 

     ชื่อมารดา ................................................................ สัญชาติ ........................... ศาสนา ................................ 

     อาชีพ ..................................................................... 

7.  วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงท่ีสมัคร  คือ ..........................................  สาขาวิชาเอก ....................................... 

     ไดรับอนุมัติผลการศึกษาแลว  เมื่อวันท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. .............. (ไมหลังวันปดรับสมัคร) 

     จากสถานศึกษาชือ่ ...................................................................  ต้ังอยูจังหวัด ................................................. 

     ไดคะแนนเฉล่ียสะสม .....................................  และไดแนบหลักฐานการสําเร็จการศึกษา  พรอมท้ังไดลงชื่อรับรอง 

     สําเนาถูกตองมาเพื่อประกอบการย่ืนใบสมัครดวยแลว 
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 8.  วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับ  คือ ............................................................................................................ 

 9.  ความรูความสามารถพิเศษ  ............................................................................................................................ 

10.  รูภาษาตางประเทศ  ภาษาใด  เพียงใด ........................................................................................................... 

11.  ขณะน้ีมีอาชีพอะไร  ณ ท่ีใด  .......................................................................................................................... 

12.  ไดเคยทํางานอะไรมาบางแลว  ....................................................................................................................... 

13.  เคยรับราชการเปนขาราชการ ........................................................  ตําแหนง ................................................. 

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

       กระทรวง ..............................................  ออกจากราชการเพราะ .................................................................... 

       เมือ่วันท่ี ...............................................................................................  ไดรับบําเหน็จ  บาํนาญ  หรือเบี้ยหวัด 

       จากกระทรวง............................................................................  เปนเงิน ............................................... บาท    

       ขณะน้ีไดรับเบี้ยหวัด...........................................................  บําเหน็จบํานาญท่ี .............................................. 

14.  ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และไดสง 

       คาธรรมเนียมการสมัครสอบ  เปนเงิน .................................. บาท   มาพรอมใบสมัครน้ีแลว 

15.  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 6  แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2553   

       ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2553  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร  

       และขอความท่ีแจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองเปนความจริงทุกประการ    หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 

       ไมตรงตามประกาศรับสมัคร   ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ี 

 

 

                                                                           ลงลายมอืชื่อ  ..........................................................  ผูสมัคร 

                                                                                                (.......................................................) 

                                                                                วันท่ี .......... เดือน ..............................พ.ศ. ............... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



คํารับรอง 
 
                                                                                      สถานทีเ่ขียนคํารับรอง........................................... 

                                                                       วนัที ่.......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
 
 ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนง .......................................... 
ระดับ............. สังกัดแผนก........................................................ กอง.............................................................. 
กรม ................................................................. กระทรวง / ทบวง .................................................................. 
สถานที่ติดตอที่บานเลขที ่............................ หมูที่ .................. ตรอก/ซอย ...................................................... 
ถนน ......................................... ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด.................................................................. โทรศัพทหมายเลข............................................................. 
สถานที่ติดตอที่ทาํงาน............................................................................... เลขที่.................. หมูที่ ................. 
ตรอก/ซอย .................................................................... ถนน ....................................................................... 
ตําบล/แขวง............................................................ อําเภอ/เขต...................................................................... 
จังหวัด............................................................... โทรศัพทหมายเลข ............................................................... 
ขอรับรองวา  นาย/นาง/น.ส. ................................................................................... ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน       
พนกังานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตําแหนง .......................................................................ซึ่งเกีย่วของเปน 
...............................................................ของขาพเจา  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทางเส่ือมเสีย
แตประการใด   ทัง้นี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับผูสมัครดังนี้   
(โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชองที่ตองการตอบ) 

1.  ระดับสติปญญา ความรูความสามารถ                    ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ดี 
2.  ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวนปญญา          ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ดี 
3.  ความสามารถในการเรียนรูส่ิงใหมๆ                        ดีมาก          ดีพอใช           ไมอยูในเกณฑที่ดี 
4.  อุปนิสัย                ราเริงแจมใส           เงียบขรึม                 หนกัแนน            ใจนอย 
5.  บุคลิกลักษณะ                       แสดงออกโดยเปดเผย                คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสึก 
6.  มนุษยสัมพันธ                  ดีมาก              ดีพอใช               ไมอยูในเกณฑที่ดี 

            7.  ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 
                       ดีมาก              ดีพอใช               ไมอยูในเกณฑที่ดี 

8.  ความเปนผูนํา                       ดีมาก               ดีพอใช               ไมมีภาวะผูนํา 
9.  การมีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค                  ดีมาก               ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑที่ดี 
10.  สุขภาพรางกาย                    แข็งแรงสมบูรณ                คอนขางออนแอ 



11.  สุขภาพจิต                           ดีมาก              ดีพอใช              ไมอยูในเกณฑทีดี่ 
12.  ความขยนัขันแข็งมานะอดทน                      ดีมาก                ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑที่ดี 
13.  ความรับผิดชอบตอหนาที ่                           ดีมาก                ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑที่ดี 
14.  ความซ่ือสัตย                                              ดีมาก                ดีพอใช             ไมอยูในเกณฑที่ดี 
15.  การมีระเบียบวนิัยและการตรงตอเวลา          ดีมาก                ดีพอใช            ไมอยูในเกณฑที่ดี 

 
 ทั้งนี้ขาพเจายนิดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอ่ืนๆเพิ่มเติมไดตามสถานที่ติดตอขางตน 
 
 
                                                                                         ลงชื่อ ........................................................... 

                                                                                                 (..........................................................) 

                                                                                         ตําแหนง....................................................... 
 
หมายเหตุ เมื่อกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนกึลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนนิการสอบ 
 ที่แนบมาพรอมนี ้
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