
                                                              
                                                 ประกาศคณะเกษตร  
                        เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 
 
  
           ดวยคณะเกษตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป สังกัด
ภาควิชาสัตวบาล ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ พ.ศ.2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 
          1.  ช่ือตําแหนง กลุมงาน รายละเอียดการจางงาน และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร จํานวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 
           
          2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

 2.1  คุณสมบัติท่ัวไป  
  (1)  มีสัญชาติไทย  
  (2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)  

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  

ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ราชการพลเรือน 

  (5)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

  (6)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (7)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 
หมายเหตุ    ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน และตองนําใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตาม ก.พ. ฉบับท่ี 
3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย 
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         2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ

การรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 
 
3.  การรับสมัคร 
 
 3.1  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
  ผูประสงคท่ีจะสมัครเขารับการเลือกสรรขอ และยื่นใบสมัครท่ีภาควิชาสัตวบาล 

ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. 255๗ เวลา 09.00-15.30 น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ  โดย
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ ๒00 บาท 

 
 3.2  เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในการสมัคร  
  (1)  ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด ซ่ึงผูสมัครจะตอง

กรอกขอความและลงนามดวยลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครเขารับการเลือกสรรใน ใบสมัครและ
บัตรประจําตัวผูรับการเลือกสรรเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเก่ียวกับการ
เลือกสรรทุกครั้งตองเหมือนกัน) 

  (2)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว ถายไวใน
ครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 

  (3)  สําเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามท่ี
กําหนดไวในรายละเอียด จํานวน 2 ฉบบั 

  (4)  สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบบั  
  (5)  เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  (6)  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล 

(ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแลว เปนตน 
  (7)  สําเนาหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหาร (ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 เปน

ตน) หรือไดรับการยกเวน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และ  ลงชื่อ

กํากับไวดวย 
 
 3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร  
  ผูสมัครเขาเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง 
ๆ ในใบรับสมัคร พรอมท้ังยื่นเอกสารในการรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ 
ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดรับเขาเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
และจะไมมีการคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
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          4.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ 

 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ เลือกสรรในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 255๗ ณ ภาควิชา
สัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทาง www.agr.ku.ac.th 
 
            5.  หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

 ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการ 
- สอบขอเขียน ในวันศุกรท่ี ๒๕ กรกฏาคม  พ.ศ. 255๗ 
- สอบสัมภาษณ  จะประกาศใหทราบตอไป 

 
6.  เกณฑการตัดสิน 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไมต่ํา

กวารอยละ 60 
 
7.  ประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตอไป ณ ภาควิชาสัตวบาล ชั้น 3 ตึกจรัด  สุนทรสิงห   

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และทาง www.agr.ku.ac.th 
 
8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 
 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบท่ัวกัน  
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘      มิถุนายน พ.ศ. 255๗ 
 
 
                    
                                                                (ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุตเขตต  นาคะเสถียร) 
                                คณบดคีณะเกษตร 
 
 
 
 
 
 
  



ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 
 
          ปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามแลวแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขต
หนาท่ี เชน ติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตาง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสําหรับประชุม จด
บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ดําเนินเรื่องติดตอกับหนวยงาน และ
บุคคลตางๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ หรือมี
ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน เชน งานธุรการ งานสารบรรณ 
งานบุคคล งานจัดระบบ งานจัดพิมพ งานแจกจายเอกสาร งานทะเบียนนิสิต งานรวบรวมขอมูลสถิติ งาน
สัญญา เปนตน  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

           มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินสมรรถนะ 
     - วัดความรูความสามารถ ประสบการณ ประวัติสวนตัว 
ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพ เปนตน 

๓00 สอบขอเขียน และ
สมัภาษณ 

 
ระยะเวลาการจาง ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 255 ๕ – พ.ศ. 255๙  
อัตราคาตอบแทน ๑๘,๐๐๐.- บาท  
สิทธิประโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


