
 
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรรีาชา 
เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกบคุคลเพือ่บรรจุเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์ 
จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่อาจารย์ จํานวน 3 อัตรา  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

คณุสมบตัิผูส้มัคร 
  ๑.  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕8 ดังต่อไปน้ี 
          (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
   (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
   (๓) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
          (ข) ลักษณะต้องห้าม 
   (1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมอืง 
   (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
   (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน  
   (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (6) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   (8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
น้ี หรือกฎหมายอ่ืน  
   (9) เป็นผู้ที่เคยกระทาํการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  
  ๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังน้ี 

อัตราที่ 1  
1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ 

ที่ทําวิทยานิพนธ์ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์การเงิน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
และ 

2) ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปรญิญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์  
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 อัตราที่ 2  
1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ สถิติประยกุต์ คณิตศาสตร์

ประกันภัย วิทยาการประกันภัย หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และ 
2) ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาสถิติ 

สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือวิทยาการประกันภัย 

อัตราที่ 3  
1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ สถิติประยกุต์ คณิตศาสตร์

ประกันภัย วิทยาการประกันภัย หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 
2) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติประยกุต์ คณิตศาสตร์

ประกันภัย วิทยาการประกันภัย คณิตศาสตร์การเงิน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทางด้านการประกันภัย และอยู่
ระหว่างการศึกษาในระดับปรญิญาเอก สาขาวิชาที่ระบุตามข้อ 1 ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) และมีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร/บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันที่กําลัง
ศึกษา และ 

3) ต้องเป็นผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือวิทยาการประกันภัย 

๓. ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กําหนด จากการทดสอบ
ภาษาอังกฤษรายการใดรายการหน่ึง ต่อไปน้ี 

   ผู้สมัครที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
   - TOEFL (Paper) คะแนนขั้นตํ่า ๕5๐ 
   - TOEFL (CBT)  คะแนนขั้นตํ่า 213 
   - TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นตํ่า 79 - 80 
   - IELTS   คะแนนขั้นตํ่า 6.๕ 
   - CU – TEP  คะแนนขั้นตํ่า 75 
   - KU – EPT  คะแนนขั้นตํ่า 6๕ 
   - TOEIC   คะแนนขั้นตํ่า 7๐๐ 

   ผู้สมัครที่มีคณุวุฒิปริญญาโท 
   - TOEFL (Paper) คะแนนขั้นตํ่า ๕1๐ 
   - TOEFL (CBT)  คะแนนขั้นตํ่า 180 
   - TOEFL (IBT)  คะแนนขั้นตํ่า 64 
   - IELTS   คะแนนขั้นตํ่า ๕ 
   - CU – TEP  คะแนนขั้นตํ่า 60 
   - KU – EPT  คะแนนขั้นตํ่า 5๕ 
   - TOEIC   คะแนนขั้นตํ่า 6๐๐ 
   กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน ไม่ต้องย่ืนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  

วัน เวลา และสถานทีร่บัสมัคร 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่สํานักงานเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม  ช้ัน ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จังหวัด
ชลบุร ีตัง้แตบ่ดันี้ จนถึงวันที ่31 ตลุาคม 2๕๕9 ตามวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๘๓๕-๒๘๑๒ ต่อ ๒๗๕๘ (งานบุคคล)  
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เอกสารและหลักฐานทีต่้องนํามาย่ืนในการสมัคร 
 ๑. ใบสมัครสอบ ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด แนบท้ายเอกสารน้ี 
 ๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา  ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายมาไม่เกิน ๑ ปี  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
 ๓. สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่ง ตามประกาศรับสมัคร  
 ๔. สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP กรณีที่มิได้จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 ๕. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ 
เปลี่ยน) เช่นสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว เป็นต้น  
 ๖. เอกสารอ่ืน ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
ตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการ
ผ่านงาน สําเนาทะเบียนบ้านกรณีระบุภูมิลาํเนาของผู้สมัคร เป็นต้น 

 ๗. สําเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประชาชน หรือใบกองเกินทหาร อย่างใดอย่างหน่ึง  
  ๘. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพอ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งออกไว้ให้ไม่เกิน ๑ เดือน   
 ๙. ใหผู้้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน  
ซึ่งรู้จักกับผู้สมคัรเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งน้ีหน่ึงในจํานวนผู้
รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจ ต้องมียศไม่ตํ่ากว่าร้อย
เอก โดยต้องแนบสําเนาบัตรผู้รับรองมาด้วย 

ค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบ 
 ค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบ จํานวน  ๒๐๐ บาท 

ประกาศรายชือ่ผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือก 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเขา้รับการคัดเลือก ในวันที ่4 พฤศจิกายน 

๒๕๕9 ณ สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์  ช้ัน ๒  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุร ีหรือที ่www.src.ku.ac.th 

การสอบคดัเลอืก 
  คณะกรรมการคัดเลือก จักดําเนินการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลการทดสอบ
ด้านจิตวิทยา การสาธิตการสอน และสอบสัมภาษณ์ ทั้งน้ีจะแจ้งรายละเอียดกําหนดการสอบให้ทราบภายหลัง 
 

         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒3  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
 

                                                                  
 

                 (นายสมจิตต์  ปาะลกาศ) 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 



ช าระค่าสมัครสอบ……………..………บาท ใบส าคัญเล่มท่ี……………………..……………….เลขที…่………………….. 
ลงวันท่ี……………………………….………………………แล้ว…………………………………….……………………...เจ้าหน้าท่ี 
 

           เลขที…่…..............….. 
 

สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ต าแหน่ง………………………….…………….…….. 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………….…….. 

สัญชาติ……………………………...ศาสนา…………………………………………………….……………………. 
เลขบัตรประชาชน…………………………ออกให้ณ อ าเภอ/เขต……………………...………….……….. 
จังหวัด……………………………….……….. 

2. เกิดวันที่……...เดือน…………………..พ.ศ…………….อายุ………….ปี……………เดือน (นับถึงวันปิดรับ
สมัครต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

3. ต าบลที่เกิด……………………………...…………….อ าเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด……….………………………… 
4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี…………………หมู่………..….ตรอก/ซอย…………..…………..…………..ถนน…………………………....….….. 

ต าบล/แขวง……………………………………..……อ าเภอ/เขต……………….………………….จังหวัด…………………...………….... 
โทรศัพท…์……………………......…………….…….. 

5. ชื่อภรรยา หรือสามี……………………………………….…………สัญชาติ…………………………ศาสนา………………………………... 
อาชีพ……………………………………………………. 

6. ชื่อบิดา…………………………………………..………………….…...สัญชาติ…………….………..…ศาสนา…………………….…………. 
อาชีพ……………………………………………………. 
ชื่อมารดา……………………………………….………………….…...สัญชาติ…………………………ศาสนา……………………...……….. 
อาชีพ……………………………………………………. 

7. วุฒิการศึกษาตรงตามต าแหน่งที่สมัครคือ…………………………………สาขาวิชา………………………………….………………… 
ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่…………….เดือน……………….………..พ.ศ. …………..… (ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) 
จากสถานศึกษาชื่อ………………………………………………….ตั้งอยู่จังหวัด…………………………………………………….……….. 
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม…………..…..และได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา  พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง
มาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

 

ใบสมัคร 



2 
8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ………………………………………….………สาขา……………………………..……………… 
9. ความรู้ความสามารถพิเศษ……………………………………………………………………………………….………………………………… 
10. รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด…………………………………………………………….…………….……………………………. 
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
12. ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว…………………………………………………………………………………………….…………………….. 
13. เคยรับราชการเป็นข้าราชการ…………………………………………………….ต าแหน่ง………………………………………………… 

แผนก…………………………………………………กอง…………………………………………….กรม……………………….………………… 
กระทรวง………….…………………….ลาออกจากราชการเพราะ…………………………………………..……………………………… 
เมื่อวันที่…………………………………………………………………..ได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเบี้ยหวัด 
จากระทรวง…………………………………………………………………….………………….เป็นเงิน……………………..……………บาท 
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด……………………………………….………………..บ าเหน็จบ านาญที่……………………….……………………. 

14. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรือคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชา และได้ส่ง 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นเงิน 200 บาท มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว 

15. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร
สอบตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี ้
 
 
     ลงลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้สมัคร 

        (…………………………………………………) 

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

 
 
 
 
 



ค ารับรอง 
 

 

สถานที่เขียนค ารับรอง……………….……………… 
                 วันที่…………ดือน……….……………..พ.ศ……………… 

 
ข้าพเจ้า………………………….…………………………ต าแหน่ง……………………………………………….……………

ระดับ……..………………………….สังกัดแผนก…………………..………………..…กอง…………………………………………………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถานที่ติดต่อที่บ้านเลขที่…………………….
หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………ต าบล/แขวง…………………………อ าเภอ/
เขต………………………………….. จังหวัด………………………………….………โทรศัพท์หมายเลข………………..….…………………… 
สถานที่ติดต่อที่ท างาน……………………………………………………………......................…………เลขที่……………หมู่ที่….………... 
ตรอก/ซอย…………………………………………..ถนน……………………………ต าบล/แขวง…………………………..…………………….. 
อ าเภอ/เขต………………………….………………จังหวัด……………….………..โทรศัพท์หมายเลข……..……………………..………..… 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..…………..………..ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยของวิทยาเขตศรีราชาในต าแหน่ง…………………………………………………………..……………………………………… 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น …………………………………………………………………………ของข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคยมี
ชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียแต่ประการใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครดังนี้  

(โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ต้องการตอบ) 
 

1. ระดับสติปัญญา ความรู้ความสามารถ                   ดีมาก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   

2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวน์ปัญญา        ดีมาก      ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

3. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ                    ดีมาก      ดีพอใช้       ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

4. อุปนิสัย               ร่าเริงแจ่มใส              เงียบขรึม         หนักแน่น    ใจน้อย 

5. บุคลิกลักษณะ       แสดงออกโดยเปิดเผย    ค่อนข้างเก็บตัว  เก็บความรู้สึก 

6. มนุษยสัมพันธ์       ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

7. ความเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ      ดีมาก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

8. ความเป็นผู้น า           ดีมาก       ดีพอใช้      ไม่มีภาวะผู้น า 

9. การมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์         ดีมาก       ดีพอใช้      ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  

10. สุขภาพร่างกาย           แข็งแรงสมบูรณ์            ค่อนข้างอ่อนแอ 
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11. สุขภาพจิต             ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน           ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

13. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่           ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

14. ความซื่อสัตย์                      ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

15. การมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา          ดีมาก      ดีพอใช้     ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 

ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาสอบถามข้อมูลอื่นๆ  เพิ่มเติมได้
ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 
 
 
 

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

      (…………………………………………………………………….) 

                    ต าแหน่ง ………………………………………………………………….. 
 
หมายเหตุ   

- เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการด าเนินการสอบ  
     - แนบส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้ให้ค ารับรองข้างต้น จ านวน 1 ฉบับ 
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