
 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน 

 
โปรดระบุต ำแหน่งที่สมัคร  
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ ชื่อ นำมสกุล  
 ๑.๒ เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อำยุ ป ี
 ๑.๓ กำรศึกษำ (เรียงจำกคุณวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไป) 
 

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 
   
   
   
   

ฯลฯ 
 

๒. ประวัติการรับราชการ/ประวัติการท างาน 
 ๒.๑ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ระดับ  
  สังกัด  
 ๒.๒ วันที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร  
 ๒.๓ วันที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย                     
 

๓. ประวัติการลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย 
 ๓.๑  
 ๓.๒  
 ๓.๓  
 ๓.๔  
 ๓.๕  

ฯลฯ 
(หลักฐำนได้แก่ ส ำเนำค ำสั่งกำรได้รับอนุมัติ/เรื่องอนุมัติ) 

๔. ประสบการณ์การบริหารในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมาย) 
 

ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
  
  
  
  

ฯลฯ 
(หลักฐำนได้แก่ ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้ง โครงสร้ำงกำรบริหำร อัตรำก ำลัง หนังสือรับรองจำกหัวหน้ำส่วนงำน) 

 
 

 

ติดรูปถ่ำย 
๑นิ้วครึ่ง 
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๕. หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงานในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ๕.๑  
 ๕.๒  
 ๕.๓  

ฯลฯ 
 

๖. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนรวมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถ้ามี) 
 ๖.๑  
 ๖.๒  
 ๖.๓  

ฯลฯ 
 

๗. รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ (ถ้ามี) 
 ๗.๑  
 ๗.๒  
 ๗.๓  

ฯลฯ 
 

๘. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (โดยท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของข้าพเจ้า) 
  มี  

   

ฯลฯ 
  ไม่มี  

 
๙. ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อความในประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง
ของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยและผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยละเอียดแล้ว 

 

๑๐. ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรอง โดยท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความจริงของข้าพเจ้า 
ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ก าหนดในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่งของผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย
และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

  (๑) เป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
  (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
  (๓) ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๘ ปี 
  (๔) สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เต็มเวลำ 
  (๕) มีคุณสมบัติ 
   (๕.๑) ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต หรือ 
    เทียบเท่ำ ตั้งแต่วันที่ ถึง หรือ 
        (๕.๒) ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ สถำบัน ส ำนัก หรือ 
    เทียบเท่ำมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ถึง หรือ 
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   (๕.๓) มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรหน่วยงำนในระดับส ำนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำนักงำนวิทยำเขต 

กอง หรือ ส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ ส ำนัก สถำบัน หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นหัวหน้ำฝ่ำยใน
สถำบัน ส ำนัก มำแล้วไม่น้อยกว่ำ๑ ปี รวมถึงผู้รักษำกำรแทนตำม (๕.๑) หรือ (๕.๒)  
กรณีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ ๔ ของประกำศฯ และด ำรงต ำแหน่ง 

  ระดับเชี่ยวชำญ หรือ 
  ระดับช ำนำญกำรพิเศษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่  
  ถึง หรือ 
  ระดับช ำนำญกำรแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ตั้งแต่วันที่  
  ถึง  
  (๖) เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรหรือรับรองตำมประกำศของ 

มหำวิทยำลัย โดยได้แนบหลักฐำนใบประกำศนียบัตรมำไว้ด้วยแล้ว 
  (๗) ไมเ่ป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย หรือ จริยธรรมร้ำยแรง 

หรือ เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรือจริยธรรม 
  (๘) ไม่เป็นผู้ที่มีประวัติด่ำงพร้อย หรือ มีมลทินมัวหมอง 
 
 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า 
ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในภายหลัง ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ข้าพเจ้ากลับไปด ารงต าแหน่งเดิมและ
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและฟ้องร้องเรื่องใด ๆ กับมหาวิทยาลัยทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการเข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนมาไว้ด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 ลงชื่อ  
 ( ) 
 วันที่ เดือน พ.ศ.  
 
 
 
 
 


