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ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 

---------------------- 
 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฏอยู่ใน

แนบท้ายประกาศฉบับนี้  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
2.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามความในข้อ 6 เร่ืองข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕58 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์  
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง 
ลักษณะต้องห้าม 
(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์การมหาชน 

หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(8) เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น  
(9) เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

2.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

3. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำย่ืนในกำรสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
3.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตรก์ าหนด  
3.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๓ รูป ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี 

(นับถึงปิดรับสมัคร) 
3.๓ ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก  
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3.4 เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือรับรองการผ่านการอบรม หรือ รายวิชาที่เรียน
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ที่แสดงใน transcript อย่างน้อย ๑ รายวิชา เป็นต้น 

3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ 
3.6 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ 
3.7 กรณีเพศชายต้องมีส าเนาใบส าคัญทางทหาร (ใบสด.8 สด.9 หรือ สด.43) แนบประกอบหลักฐานการสมัครด้วย 
3.8 ผู้สมัครที่สอบผ่านภาคสอบข้อเขียนจะต้องน าเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นภายในเวลาที่ก าหนด หากไม่สามารถยื่น

หลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิการสอบสัมภาษณ์  
(1) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 
(2) หนังสือรับรอง ซึ่งผู้รับรองมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จ านวน 3 ท่าน              

ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองในแบบฟอร์มเอกสารลับ (พร้อมแนบส าเนาบัตรผู้รับรอง)                        
ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ หนึ่งในจ านวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจ าหรือหากรับราชการ
ทหารหรือต ารวจต้องมียศไม่ต่ ากว่าร้อยเอก 

(3) ประวัตโิดยย่อ 
4. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://sis.ku.ac.th และด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและลงนามด้วยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก                   

ในใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับ
การคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน) 

4.2 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 2๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมเมื่อช าระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)                 
ซึ่งท่านสามารถช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-00001-1  

4.3 การส่งใบสมัครออนไลน์ โดยสแกนใบสมัครและเอกสารประกอบตามข้อ 3 พร้อมหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 
ส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-mail: sisku@ku.ac.th  

4.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา เสลาคุณ โทรศัพท์ 0-8-6753-5349 
 

วัน – เวลำ สถำนที่ 
เปิดรับสมัคร  
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564 

สมัครออนไลน์ สง่มาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ 
E-mail: sisku@ku.ac.th 
 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบข้อเขียน  
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

https://sis.ku.ac.th 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

    
    (รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่   กาวีต๊ะ) 

    รักษาการแทนคณบดวีิทยาลัยบรูณาการศาสตร์ 
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้ำงและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ลงวันที่  5  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  -------------------------- 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างเดือนละ 21,0๐๐ บาท สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
จ านวน 1 อัตรา 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตน้ที่ต้องใชค้วามรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารและสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งาน
รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงานต่างๆ ในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานด้านต่างๆ เช่น งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ  เป็นต้น 

1.3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการส าหรับการประชุม 
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานอ่ืนๆ เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

1.4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกและเกิด
ความร่วมมือ 

1.5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

2) ด้ำนกำรวำงแผน 
2.1) วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ  
2.2) ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3) ด้ำนกำรประสำนงำน 
3.1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
3.2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูลข้อเท็จจริง 

แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ด้ำนกำรบริกำร 
4.1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ

ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้เรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

 



หน้าท่ี 4 จาก 4 
 

ลักษณะงำนเฉพำะ 
1. ปฏิบัติงานด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล การรับสมัครงาน บรรจุ แต่งตั้ง การจ่ายเงินเดือน งานสวัสดิการ 

ของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การจัดท าข้อตกลงงาน และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. บริหารจัดการงานด้านธุรการและงานสารบรรณ การรับส่งหนังสือในระบบงานสารบรรณ 
4. ร่างโต้ตอบหนังสือที่เก่ียวข้องกับงานบริหารและธุรการ 
5. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารและบุคลากร และค าสั่งหรือประกาศของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. งานการประชุม 
7. งานบริการให้ค าแนะน าผู้มาติดต่อและอ านวยความสะดวกด้านงานบริหารและธุรการ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
4. มีความสามารถในการศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ข้อมุล สรุปรายงาน ร่างโต้ตอบหนังสือ 
5. มีความสามารถในการวางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนในการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ ได้อย่าง

เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับต าแหน่ง 
8. สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าปรับปรุง แก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ 
วิธีกำรคัดเลือก 
        ๑. ภาคความรูแ้ละความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 ๑.๑  ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรปุเหตุผล  (๕๐  คะแนน) 
 ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้ม
หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืน  
ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว 
 ๑.๒  วิชาภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2๕ คะแนน) 

  1.3  วิชาภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ (2๕  คะแนน) 
 ๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีการสอบขอ้เขียน  (คะแนนเต็ม 1๐๐ คะแนน)  

๒.๑  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในต าแหน่ง (10๐  คะแนน) 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่

ใช้เฉพาะต่าแหน่ง ไม่ต่่ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ 
  ๓.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน) 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต่าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ  การศึกษา และ
ประวัติการท่างานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น  

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ตามล าดับ
คะแนนสูงสุด เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อนุมัติการบรรจุถือเป็นที่สิ้นสุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:// sis.ku.ac.th วทิยาลยับรูณาการศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

 
เลขที่ ................... 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) .......................................................................... 
วุฒิท่ีใช้สมัคร ........................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลยับูรณาการศาสตร์  
 
ลายเซ็นต์ผู้สมัคร................................................................................................... 
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ท่ี http://sis.ku.ac.th 

 
 
 

(ส่วนนี้ส าหรับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์) 

 
เลขที่ ................... 

ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/น.ส.) .......................................................................... 
วุฒิท่ีใช้สมัคร ........................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  
 
ลายเซ็นต์ผู้สมัคร................................................................................................... 
ดูรายชื่อ เลขที่ และตารางสอบ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ท่ี http://sis.ku.ac.th 

 
 

 (ส่วนนี้ส าหรับผู้เข้าสอบ และโปรดน าบัตรนี้มาเข้าสอบด้วยทุกครั้ง) 

 

ติดรูปถ่ายหน้าตรง 

ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

http://sis.ku.ac.th/
http://sis.ku.ac.th/


หน้าที่  1 จาก 2 
 

ช าระค่าสมัคร......200......บาท  ใบส าคัญ เล่มท่ี...............................เลขที่...................................... 

ลงวันท่ี...........................................................แล้ว...........................................................เจ้าหน้าท่ี 
 

เลขที่................................ 
 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัด วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัด วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 
 

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

สัญชาติ.......................ศาสนา........................เลขประจ าตัวประชาชน................................... ....

ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................................  

2. เกิดวันที่............เดือน...................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี................เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัครต้องไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

3. ต าบลที่เกิด..................................อ าเภอ..............................จังหวัด.. ....................................... 

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์........................................................................... ..... 

4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............................หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...........................ถนน....... ................................ 

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

รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์...................................................................................  

5. ชื่อภรรยาหรือสามี.........................................................สัญชาติ..................................ศาสนา....................................

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

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

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

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

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

7. วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร คือ ..........................................................................

สาขาวิชาเอก................................................ได้รับอนุมัติผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่.. ......เดือน......................พ.ศ..... 

(ไม่หลังวันปิดรับสมัคร) จากสถานศึกษาชื่อ...............................................................ตั้งอยู่จังหวัด........................... ..

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.......................และได้แนบหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองส าเนา

ถูกต้องมาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมัครด้วยแล้ว 

 

ติดรูปถ่าย 
หน้าตรง 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 



หน้าที่  2 จาก 2 
 

8. วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับ คือ ..................................................................................... .................................. 

9. ความรู้ความสามารถพิเศษ..........................................................................................................................................  

10.รู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด............................................................................................. ............................. 

11.ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด...................................................................................................................... ................... 

12.ได้เคยท างานอะไรมาบ้างแล้ว..................................................................................... ................................................ 

13.เคยรับราชการเป็นข้าราชการ............................................................ต าแหน่ง................................. ...........................

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

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

เมื่อวันที่.............................................................................................................ได้รั บบ าเหน็จ บ านาญ หรือเบี้ยหวัด

จากกระทรวง..................................................................................... ...........เป็นเงิน..........................................บาท 

ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด..........................................................บ าเหน็จบ านาญที่............................... .............................. 

14.ข้าพเจ้าขอสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และได้ส่งค่าธรรมเนียม

การสมัครเป็นเงิน.............................................บาท  มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว  

15.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับ

สมัคร และข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องเป็นความจริงทุกประกาศ หากปรากฏว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 

 

ลงลายมือชื่อ......................................................................ผูส้มัคร  

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

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

 








