ประกาศกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
------------------------------------------------------------ด้วยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ตามความในข้อ ๑๐ แห่ง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
และตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ชั้น 5 อาคารจอดรถวิภาวดี ตั้งแต่วันที่ 12 – 29 มกราคม 2559
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๙๘๑-๕ ต่อ ๗7๔, 739, ๗๐๔
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกาหนด ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือ
ของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจาตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐาน
สาคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑½ x ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๔.๓ สาเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ตามประกาศรับสมัคร
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาเอกสารการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาหนังสือหย่า จานวน ๑ ฉบับ

-2๔.7 สาเนาใบสาคัญทางทหาร (ใบสด.๘ หรือ สด.๔๓) มาแนบประกอบหลักฐานการสมัครด้วย
(เฉพาะเพศชาย)
4.8 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน
4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยองค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
๔.๑1 ไม่เป็นผู้เคยถูกจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อ
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
๖. หลักสูตรวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
ปรากฎอยู่ในรายละเอียดของตาแหน่งที่แนบท้ายประกาศนี้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันเวลา และสถานที่สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทาการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ หรือ www.vehicle.ku.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕9

(นางสาวสุชีพ จันทอง)
ผู้อานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

-๓–
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
........................................................................................
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,210 บาท
สังกัดงานยานพาหนะ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ จานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง
๒. อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
๓. ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด
คอมพิวเตอร์ การจัดการ เลขานุการ พาณิชยกรรม หรือทางอื่นที่กฎหมายกาหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. สามารถทางานนอกเวลาราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้
7. สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
8. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้
9. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งได้
1.0 มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทางาน มีมนุษย์สัมพันธ์และมี
จิตบริการที่ดี
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑๕๐ คะแนน
๑.๑ ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับ
ประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้
หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ สมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดย
การอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ๑๕๐ คะแนน
๒.๑ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

-4๓. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
และประวัติการทางานของผู้เข้าสอบและสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
ทัง้ นี้ โดยให้ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์จะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบ
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละห้าสิบ
และได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ

