
 

ประกาศสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

--------------------------------------- 
  ดวยสถานพยาบาล  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะ
ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจาง และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดสถานพยาบาล 
สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของ
สํานักงานอธิการบดี เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายไดของสํานักงานอธิการบดี  ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้  
 
๑.  ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตั้ง 
  ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้จํานวน  ๓  ตําแหนง  จํานวน  ๔  อัตรา 
 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ ๑๒  ขอ ๑๓ ของประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๒.๑ ของประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เรื่อง  ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้
 
๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและมายื่นใบสมัคร ท่ีหนวยธุรการ งานบริหาร  
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาคาร  ๒ ชั้น ๔  ตั้งแตวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี              
๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ   (พักเท่ียง ๑ ชั่วโมง) 
และสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดทางเว็บไซทของสถานพยาบาล www.inf.ku.ac.th 
 
๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในการสมัครเขารับการคัดเลือก 
 ๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกขอความ และลงนามดวย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการคัดเลือกในใบสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชนผูเขารับการ
คัดเลือกเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเก่ียวกับการคัดเลือกทุกครั้งตองเหมือนกัน) 
 ๔.๒  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ ½ x ๒ นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป 
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
 ๔.๓  สําเนาปริญญาบัตร หรอื ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ตามระบุในตําแหนง) และใบคะแนนแสดง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 



 ๔.๔  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
 ๔.๕  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน) 
เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว เปนตน 
  ๔.๖  เอกสารแสดงความรู ความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
 ๔.๗  กรณีเพศชาย ตองมีสําเนาใบสําคัญทางทหาร (ใบสด.๘, สด.๙ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบ
หลักฐานการสมัครดวย (เฉพาะเพศชาย) 
 ๔.๘ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ.๒๕๒๖) ซ่ีงออกใหไมเกิน ๑ 
เดือน 
 
๕.  คาธรรมเนียมการสมัคร 
 ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหเม่ือ
ประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกแลว 
 
๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก 
 รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก จะ
ประกาศใหทราบในวันศุกรท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ท่ีบอรดประชาสัมพันธสถานพยาบาล หรือดูผานเว็บไซต 
www.inf.ku.ac.th 
 
๗.  หลักสูตรวิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
 ปรากฏอยูในรายละเอียดของแตละตําแหนงแนบทายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๒   พฤศจกิายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
   
                 นงเยาว   อัศวเลิศแสง 
 
                                                       (แพทยหญิงนงเยาว   อัศวเลิศแสง) 
                                                                     ผูอํานวยการสถานพยาบาล 
 
             
    
       
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได      ลงวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

...................................  
 

ตําแหนงท่ี ๑  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ข้ัน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท บวกคาตอบแทนเงินเพ่ิม
พิเศษ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัดสถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 
 
ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ดานการปฏิบัติการ 
(๑) จัดทําบัญชี จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได รายจางประจําป 
พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงิน และใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบ วิธีการบัญชีของ
หนวยงาน รวบรวมขอมูลและรายงานการเงินของหนวยงานเพ่ือพรอมท่ีจะปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัย 
(๒) ดูแล กํากับและจายเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญ การรับ – การจาย เพ่ือใหการรับ – จายเงินขององคกรมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายใน
หมวดตาง ๆ ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอน และการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จัดทําและดําเนินการตาง 
ๆ ในดานงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปใหหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางถูกตอง 
ตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 
(๓) ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบรายงานการเงินตาง 
ๆ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 
เพ่ือใหการปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีตาง ๆ ถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใหเปน
ปจจุบัน 
(๔) ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี ชี้แจง
รายละเอียดขอเท็จจริง และแกปญหาขัดของตาง ๆ เก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
(๕) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา และแก
นักศึกษาท่ีมาฝกงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ดานการวางแผน 
 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  

๓. ดานการประสานงาน 
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงาน หรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ
ผลสมัฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 



(๒) ชี้แจง และใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ 
หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๔. ดานการบริการ 
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานวิชาการเงินและบัญชี รวมท้ังตอบปญหาและข้ี
แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือใหบุคลากรท้ัง
ภายใน และภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตาง ๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการเงินและบัญชี 
 
หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก  (ใชเวลาในการสอบ ๓ ชั่วโมง) 
 ๑. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
ทดสอบความสามรถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล  โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือ
เรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือใหหาแนวโนมหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีนาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอ่ืน
และการใชภาษาไทย 
 ๒. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับงานในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทํางานของผูเขาสอบและสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาสมในดานตาง ๆ เชน ความรูความสามารถ
ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
เกณฑการตัดสิน 
 ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละหาสิบ และได
คะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
สวนราชการเจาของอัตรา 
  งานบริหาร  สถานพยาบาล  สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา 
 
 
 

 
 
 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได      ลงวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

................................... 
ตําแหนงท่ี ๒  พนักงานขับรถยนต 
 เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท สังกัด   
สํานักงานอธิการบดี สถานพยาบาล  จํานวน ๒ อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
๒.  เพศชาย 
๓.  อายุไมต่ํากวา ๒๕ ปบริบูรณ 
๔.  มีใบขับข่ีรถยนต 

 
ความรูความสามรถ และคุณสมบัติท่ีตองการ 

๑.  มีความรู ความสามารถเก่ียวกับการดูแล และบํารุงรักษารถยนตไดเปนอยางดี 
๒.  มีความรู ความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   กฎหมายวา     

 ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และขอบังคับอ่ืนท่ี   ใชในการ 
 ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

๓.  มีความประพฤติดี ซ่ือสัตย สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน 
 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
๑.  สอบภาคปฏิบัติ  (คะแนน ๑๕๐ คะแนน) 

๑.๑  ทดสอบขับรถพยาบาล 
๑.๒  ไดรับการสอนวิธีฝกชวยเหลือผูปวย พรอมทดสอบ 

๒.  สอบสัมภาษณ  (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 

เกณฑการตัดสิน 
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ  

และไดคะแนนรวมท้ังสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ 
 
สวนเจาของอัตรา 

 งานบริหาร  สถานพยาบาล  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  ๑  อัตรา 
 งานการพยาบาล สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี  จํานวน ๑ อัตรา 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได      ลงวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 
ตําแหนงท่ี ๓ ตําแหนงพนักงานท่ัวไป 

เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได อัตราจาง ๙,๐๐๐.๐๐ บาท  สังกัด  สํานักงาน
อธิการบดี  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน  ๑  อัตรา 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๑. เพศชาย  หรือหญิง 
๒. อายุ ตั้งแต ๑๘ – ๔๐ ป 
๓. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หรือมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 
ความรู ความสามารถและคุณสมบัติท่ีตองการ 

๑. มีความรู ความสามารถเก่ียวกับงานบาน เชน การทําความสะอาดผาท่ีใชในงานการแพทย การ
พยาบาล เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ  และสามารถแยกขยะติดเชื้อไดดี 

๒. มีความรู  ความเขาใจในงานดานการรักษาความปลอดภัยในอาคาร 
๓. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ  ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 

๔. ปฏิบัติงาน ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๕. มีความประพฤติดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน 

 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ  ๑๐๐  คะแนน 
 
สวนเจาของอัตรา 

 งานบริหาร  สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี   จํานวน  ๑  อัตรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดรูปถายหนาตรง 

ขนาด 

๑ ๑/๒  X ๒ นิ้ว 

ถายไวไมเกิน ๑ ป 

                    เลขท่ี..................  

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

วุฒิท่ีใชสมัคร ……………………………………………………………………………………. 

ตําแหนงท่ี ...................... ตําแหนง .............................................................. 

 

ลายเซ็นผูสมัคร ............................................................................................. 

ดูรายชื่อ เลขท่ี และตารางสอบ วันท่ี ........................................................... 

 

 

ติดรูปถายหนาตรง 

ขนาด 

๑ ๑/๒  X ๒ นิ้ว 

ถายไวไมเกิน ๑ ป 

                    เลขท่ี..................  

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

วุฒิท่ีใชสมัคร ……………………………………………………………………………………. 

ตําแหนงท่ี ...................... ตําแหนง .............................................................. 

 

ลายเซ็นผูสมัคร ............................................................................................. 

ดูรายชื่อ เลขท่ี และตารางสอบ วันท่ี ........................................................... 



 

ชําระคาสมัครสอบ ........................... บาท ใบสําคญัเลมท่ี .................................. เลขท่ี ............................. 

ลงวันท่ี .................................................. แลว ......................................... เจาหนาท่ี 

 

ใบสมัคร 

                            เลขท่ี ............................. 

สอบแขงขัน หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

 

๑. ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / น.ส.) ........................................................................................  
 สัญชาติ ........................................................ ศาสนา .............................................................. 

 เลขประจาํตัว .......................................... ออกให ณ อําเภอ/เขต .......................................... 

 จังหวัด .................................................... 

๒. เกิดวันท่ี ......... เดือน ..............................พ.ศ. .................... อายุ ............ ป ............... เดือน 

 (นับถึงวันปดรับสมัครตองไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ) 

๓. ตําบลท่ีเกิด ................................. อําเภอ .............................................. จังหวัด ............................................. 

๔. ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี ........................ หมูท่ี ............................ ตรอก / ซอย ........................................................ 

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

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

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

๕. ชื่อภรรยา หรือสามี ......................................... สัญชาติ ................................... ศาสนา ................................... 

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

๖. ชื่อบิดา ............................................................ สัญชาติ .................................... ศาสนา .................................. 

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

 ชือ่มารดา ........................................................ สัญชาติ .................................. ศาสนา .................................... 

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

๗. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงท่ีสมัคร คือ ............................................ สาขาวิชาเอก ...................................... 

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

 จากสถานศึกษาชื่อ ............................................................... ต้ังอยูจังหวัด ........................................................ 

  ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ..................................... และไดแนบหลักฐานการสําเรจ็การศึกษา พรอมท้ังไดลงชื่อรบัรอง 

 สําเนาถูกตองมาเพ่ือประกอบการยื่นใบสมัครดวยแลว 

 

ติดรูปถายหนาตรง 

ขนาด 

๑ ๑/๒  X ๒ นิ้ว 

ถายไวไมเกิน ๑ ป 



- ๒ -  
 
๘. วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีขาพเจาไดรับ คือ ............................................................................................................... 

๙. ความรูความสามารถพิเศษ ................................................................................................................................. 

๑๐. รูภาษาตางประเทศ ภาษาใด เพียงใด .............................................................................................................. 

๑๑. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ท่ีใด ............................................................................................................................. 

๑๒. ไดเคยทํางานอะไรมาบาง ................................................................................................................................ 

๑๓. เคยรับราชการเปนขาราชการ ............................................................ ตําแหนง ............................................. 

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

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

เม่ือวันท่ี ................................................................................................. ไดรับบําเหน็จ บํานาญ หรือเบี้ยหวัด
จากกระทรวง....................................................................... เปนเงิน ..................................................... บาท 

ขณะนี้ไดรับเบี้ยหวัด ................................................... บําเหน็จบํานาญท่ี ...................................................... 

๑๔. ขาพเจาขอสมัครสอบแขงขัน    หรือคัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     และไดสง 

 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ เปนเงิน ......................................... บาท มาพรอมใบสมัครนี้แลว 

๑๕. ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ ๘ แหงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 เรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.๒๕๔๓ 

 ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัคร 

 และขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาขาพเจามีคุณสมบัติดังกลาว 

 ไมตรงตามประกาศรับสมัคร  ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ 

 

 

                ลงลายมือชือ่ ................................................. ผูสมัคร 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

คํารับรอง 

 

              สถานท่ีเขียนคํารับรอง................................................... 

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

 

 ขาพเจา .............................................................................. ตําแหนง ............................................................
ระดับ ............... สังกัดแผนก ........................................................... กอง ...................................................................
กรม ............................................................................... กระทรวง / ทบวง ...............................................................
สถานท่ีติดตอท่ีบานเลขท่ี .................................. หมูท่ี ............ ตรอก/ซอย ...............................................................
ถนน .......................................... ตําบล/แขวง .......................................... อําเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด ....................................................................... หมายเลขโทรศัพท ..................................................................
สถานท่ีติดตอท่ีทํางาน .............................................................................................. เลขท่ี ................... หมูท่ี ...........
ตรอก/ซอย ................................................................ ถนน ........................................................................................
ตําบล/แขวง ................................................................ อําเภอ/เขต ...........................................................................
จังหวัด ................................................................... โทรศัพทหมายเลข .......................................................................
ขอรับรองวา นาย/นาง/น.ส. .......................................................................... ผูสมัครสอบแขงขันเขาเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในตําแหนง .............................................................................. ซ่ึงเก่ียวของเปน
....................................................................................... ของขาพเจา เปนผูมีความประพฤติดี ไมเคยมีชื่อเสียงในทาง 

เสื่อมเสียแตประการใด ท้ังนี้ขาพเจาขอแจงขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูสมัครดังนี้  (โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน
ชองท่ีตองการตอบ) 

๑. ระดับสติปญญา ความรูความสามารถ                 ดีมาก  ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๒. ความเฉลียวฉลาดไหวพริบและเชาวปญญา      ดีมาก  ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๓. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ         ดีมาก  ดีพอใช    ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๔. อุปนิสัย         ราเริงแจมใส        เงียบขรึม       หนักแนน     ใจนอย 

 ๕. บุคลิกลักษณะ          แสดงออกโดยเปดเผย        คอนขางเก็บตัว เก็บความรูสึก 

 ๖. มนุษยสัมพันธ           ดีมาก         ดีพอใช         ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๗. ความเชื่อม่ันในตนเองและความสามารถในการตัดสินใจ 

          ดีมาก         ดีพอใช          ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๘. ความเปนผูนํา  ดีมาก   ดีพอใช  ไมมีภาวะเปนผูนํา  

 ๙. การมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค  ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 

 



 

 ๑๐. สุขภาพรางกาย         แข็งแรงสมบูรณ          คอนขางออนแอ 

 ๑๑. สุขภาพจิต                                ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๑๒. ความขยันขันแข็งมานะอดทน ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑท่ีดี  

   ๑๓. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๑๔. ความซ่ือสัตย  ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 ๑๕. การมีระเบียบวินัยและการตรงตอเวลา ดีมาก  ดีพอใช  ไมอยูในเกณฑท่ีดี 

 

 ท้ังนี้ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสอบถามขอมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมไดตามสถานท่ีติดตอขางตน 

 

 

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

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

             ตําแหนง .......................................................... 
 

หมายเหตุ  เม่ือกรอกขอความครบถวนแลว กรุณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

   ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


	ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
	ใบสมัครงาน

