ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
……………………………………
ดวยสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้ง
บุ ค คลเข าเป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามความในข อ ๗ ข อ ๑๕ ข อ ๑๖ และข อ ๗๐ แห ง ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกดังตอไปนี้
๑. ตําแหนงที่จะจางและแตงตั้ง
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามความในขอ ๖ แหง
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
(๓) เปนผูมีสุขภาพแข็งแรง
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถหรือเปนโรคตามที่
ก.บ.ม. กําหนด
(๓) เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
องคการมหาชน หนวยงานเอกชน หรือองคการระหวางประเทศ
(๘) เคยถูกเลิกจาง ลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้ หรือ
กฎหมายอื่น
(๙) เปนผูที่เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐ

-๒๒.๒ ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครไดที่หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หรือดาวนโหลด
“แบบฟอรมใบสมัคร” ไดที่ http://www.eto.ku.ac.th ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ระหวางเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
โทร.๐-๒๙๔๒-๘๘๒๐-๙ ตอ ๑๓๖
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวย
ลายมือของตนเอง (ลายเซ็นชื่อของผูสมัครสอบในใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบเปนหลักฐานสําคัญในการยืนยัน
ตัวบุคคล ฉะนั้นการเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้งตองเหมือนกัน)
๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว ถายไวครั้งเดียวกันไมเกิน ๑ ป
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการ
เรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในรายละเอียด โดย
จะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก
๔.๔ เอกสารแสดงความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร เชน หนังสือรับรองผานการอบรม
หรือรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่แสดงใน transcript อยางนอย ๑ รายวิชา เปนตน
๔.๕ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
๔.๕ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล
๕. คาธรรมเนียมสมัครสอบ
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๒๐๐ บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนให
เมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือกแลว
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
จะประกาศใหทราบ ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดูไดที่บอรดประชาสัมพันธ อาคารวิทยบริการ
ชั้น ๔ สํานักสงเสริมและฝกอบรม หรือดูไดจากเว็บไซต http://www.eto.ku.ac.th
๗. หลักสูตร วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ทดสอบความรูความสามารถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล
๕๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับประเด็นในขอความ
หรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนม

-๓หรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการ
อยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว
๑.๒ ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๒.๑ ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง
๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ

๕๐ คะแนน
๑๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไป
และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ
ประเมิ น บุ คคลเพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมกับ ตําแหนงหนาที่จ ากประวัติส วนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ
เชน ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพ
อยางอื่น เปนตน
๘. เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ
และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รศ.ชูเกียรติ รักซอน)
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม

-๔คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
ตําแหนงที่ ๑ นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
เพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ขั้น ๑๗,๕๒๐ บาท สังกัดฝายบริหารและธุรการทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดหา จัดซื้อ จัดจาง ตรวจรับ เก็บรักษา รางสัญญาซื้อ สัญญาจาง ศึกษาคนควารายละเอียด
ตาง ๆ ของพัสดุ เชน วิวัฒนาการคุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมคา คาสึกหรอ ประโยชนใชสอย สมรรถภาพ
คาบริการ อะไหล การบํารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห
และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(๒) จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อให
สามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
(๓) ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อใหมีสภาพที่พรอมใชงาน จําหนายพัสดุเมื่อ
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไป เพื่อใหพัสดุเกิดประโยชนใหแกทาง
ราชการไดมากที่สุด
(๔) ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา และแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

-๕๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานงานพัสดุ รวมทั้งตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับดานงานพัสดุ เพื่อใหบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษาตลอดจนผูรับบริการ ไดรับทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปน
ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หนวยงานกําหนด
1. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจางแบบตางๆ ขอสํานักสงเสริมและฝกอบรม เพื่อเปนไปตามระเบียบ
ของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
2. จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบวัสดุตางๆ ไดโดยสะดวก
3. ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อใหมีสภาพรอมใชงาน
4. จําหนายพัสดุเมื่อชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไมจําเปนในการใชงานทางราชการอีกตอไปเพื่อใหพัสดุ
เกิดประโยชนใหแกทางราชการมากที่สุด
5. ประสานงานทํางานรวมทั้งภายในและภายนอกใหกับหนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนด
6. ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแก
บุคลากร หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๑. ภาคความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ ทดสอบความรูความสามาถในการศึกษาวิเคราะห และสรุปเหตุผล
๕๐ คะแนน
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือใหจับ
ประเด็น
ในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือให
หาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือ สมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุป
เหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว
๑.๒ ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย
๕๐ คะแนน
๒. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๗.๒.๑ ทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง
๑๕๐ คะแนน
๗.๒.๒ ทดสอบภาษาอังกฤษ
๕๐ คะแนน

-๖๓. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะตองไดคะแนนภาคความรูความสามารถ
ทัว่ ไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละหาสิบ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา และประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน
ความรูความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน
รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มและสรางสรรค เชาวนปญญา และบุคลิกภาพอยางอื่น เปนตน
เกณฑการตัดสิน
ผูไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหาสิบ
และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละหกสิบ

