ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความ
ประสงคเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพือ่ บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได วิทยาเขตศรีราชา ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
3. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ลักษณะตองหาม
1. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.
2. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
3. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
4. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
5. เปนบุคคลลมละลาย
6. เปนผูเคยกระทําทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ
7. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ
9. เคยถู กลงโทษปลดออก หรื อ ไล อ อกเพราะกระทํ า ความผิ ด วิ นั ย ตามระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา
10. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา (เงินเดือน 9,906.- บาท และเงินคาลวงเวลาพิเศษทุกเดือน)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้
1. เพศชาย อายุตั้งแต 25-45 ป
2. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
3. มีความรู ความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่เปนอยางดี
4. สุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง บุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย
5. ไมเคยตองโทษเกี่ย วกับคดีใดๆมากอน และไม เปนบุคคลที่มีหมายจั บหรืออยูระหวางพิ จารณาใน
ความผิดอาญา
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ประเภท 1 หรือ ประเภท 2
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได

ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่ตองการ
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี ่ย วกั บ กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
กฎหมายวาดวยระเบียบการบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
2. สามารถใชอุปกรณ เครื่องมือสื่อสารในการปฏิบัติงานได
3. ผานการเกณฑทหารแลว
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน
5. มี ค วามรู ความชํ า นาญในการบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต และประสบการณ ใ นการขั บ ขี่ ร ถยนต
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
6. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการได
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนต
2. ดูแลรับผิดชอบรถยนตของทางราชการ มิใหไดรับความสูญเสีย ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมยานพาหนะ
3. บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆในการใชรถดังกลาว
4. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหพรอมใชงานไดทันที
5. ประสานงานการรับ-สงหนังสือ และจัดทําสําเนาเอกสารระหวางหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอก
วิทยาเขตศรีราชาได
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ที ่มี ค วามประสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ ก ติ ด ต อขอและยื่ น ใบสมั ค รได ที่ สํ า นั กงานเลขานุ ก าร
อาคารวิศวกรรมศาสตรศรีราชา หรือพิมพใบสมัครไดจาก http://www.src.ku.ac.th และ http://www.ku.ac.th
ไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่คุณอัญชลี หมายเลขโทรศัพท
0-3835-4581-6 ตอ 2810 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัครสอบ
1. ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามในใบสมัครสอบ ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด
ทายเอกสารนี้ ดวยลายมือของตนเอง

แนบ

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถายไวครั้งเดียวกัน ไมเกิน 6 เดือน
(นับถึงวันที่ปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
3. สําเนาวุฒิการศึกษาแสดงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียดของตําแหนงตาม
ประกาศรับสมัครพอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ตองแนบสําเนา
เอกสารดังกลาวจํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน
5. สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2553) ออกไวใหไมเกิน 1
เดือน นับถึงวันที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
8. สําเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 อยางใดอยางหนึ่ง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
9. ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูที่รูจัก
กับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรมเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งใน
จํานวนผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตอง
มียศไมต่ํากวารอยเอก โดยตองแนบสําเนาบัตรผูรับรองมาดวย
คาธรรมเนียมการสมัคร
คาธรรมเนียมคาสมัครสอบ จํานวน 200 บาท
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธเขารับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ณ http://www.eng.src.ku.ac.th
การสอบคัดเลือก
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ศรี ราชา มหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร วิ ทยาเขตศรี ราชา จั กดํา เนิ น สอบสัม ภาษณแ ละ
การทดสอบขับรถยนตตอ ไป
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา

ชําระค่าสมัครสอบ………………บาท ใบสําคัญเล่มที่…………………………….เลขที่……………..
ลงวันที่………………………………………แล้ว…………………………………………...เจ้าหน้าที่

ใบสมัคร
เลขที่………..

สอบแข่ งขัน หรื อคัดเลือกเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา
ตําแหน่ ง………………………….…………..
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………….……..
สัญชาติ………………………..ศาสนา…………………………………………………….
เลขบัตรประชาชน…………………………ออกให้ณ อําเภอ/เขต……………….………..
จังหวัด………………………………..
2. เกิดวันที่……...เดือน…………………..พ.ศ…………….อายุ………….ปี ……………เดือน
(นับถึงวันปิ ดรับสมัครต้องไม่ต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์)
3. ตําบลที่เกิด………………………….อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด………………………….
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่…………………หมู่…….ตรอก/ซอย………………..…………..ถนน……………….….
ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด………..…………...
โทรศัพท์……………………………..
5. ชื่อภรรยา หรื อสามี……………………………………สัญชาติ……………………ศาสนา…………………...
อาชีพ………………………………………………………….
6. ชื่อบิดา………………………………………………...สัญชาติ……………………ศาสนา…………………..
อาชีพ………………………………………………………….
ชื่อมารดา……………………………………………...สัญชาติ……………………ศาสนา…………………..
อาชีพ………………………………………………………….
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7. วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่สมัครคือ…………………………………สาขาวิชา…………………………..
ได้รับอนุมตั ิผลการศึกษาแล้ว เมื่อวันที่…..…….เดือน………….………..พ.ศ. ….……(ไม่หลังวันปิ ดรับสมัคร)
จากสถานศึกษาชื่อ………………………………………………….ตั้งอยูจ่ งั หวัด…………………….………..
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม…………..…..และได้แนบหลักฐานการสําเร็ จการศึกษา พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้องมาเพื่อประกอบการยืน่ ใบสมัครด้วยแล้ว
8. วุฒิการศึกษาสู งสุดที่ขา้ พเจ้าได้รับ คือ…………………………………สาขา………………………………….
9. ความรู ้ความสามารถพิเศษ………………………………………………………………………………………
10. รู ้ภาษาต่างประเทศ ภาษาใด เพียงใด…………………………………………………………………………….
11. ขณะนี้มีอาชีพอะไร ณ ที่ใด……………………………………………………………………………………..
12. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว………………………………………………………………………….………..
13. เคยรับราชการเป็ นข้าราชการ………………………………………….ตําแหน่ง……………………….………
แผนก……………………………………กอง……………………………….กรม……………………………
กระทรวง……………………………….ลาออกจากราชการเพราะ……………………………………………
เมื่อวันที่…………………………………………………………………..ได้รับบําเหน็จ บํานาญ หรื อเบี้ยหวัด
จากระทรวง……………………………………………………………….เป็ นเงิน………………………บาท
ขณะนี้ได้รับเบี้ยหวัด………………………………………..บําเหน็จบํานาญที่……………………………….
14. ข้าพเจ้าขอสมัครสอบแข่งขัน หรื อคัดเลือกเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรี ราชา และได้ส่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็ นเงิน 200 บาท มาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว
15. ข้ า พ เจ้ า ข อ รั บ ร อ งว่ า ข้ า พ เจ้ า เป็ น ผู ้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไป ต าม ค ว าม ใน ข้ อ 9 แ ห่ งป ระ ก าศ ส ภ า
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่ อง ข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริ ห ารงานบุ คคลสําหรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วิทยาเขตศรี ราชา พ.ศ. 2551 และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ
ตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฏว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดงั กล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้

ลงลายมือชื่อ…………………………………………….ผูส้ มัคร
(……………………………………………)
วันที่…..……เดือน………………………………..พ.ศ………..

คํารับรอง
สถานที่เขียนคํารับรอง………………………
วันที่…………เดือน………………..พ.ศ………
ข้าพเจ้า…………………………………………………ตําแหน่ง…………………….……………
ระดับ……..………………………….สังกัดแผนก………………………..…กอง…………………………………
กรม……………………………………กระทรวง...…..…………………………………..…….สถานที่ติดต่อที่
บ้านเลขที่…………………….หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………………
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………………………….. จังหวัด…………………………
โทรศัพท์หมายเลข……….………………….…………
สถานที่ติดต่อที่ทาํ งาน………………………………………………..…………เลขที่……………หมู่ที่…………...
ตรอก/ซอย…………………………..ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………..
อําเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………………โทรศัพท์หมายเลข……..………………..…
ขอรั บรองว่า นาย/นาง/นางสาว……………………………………………..………..………..ผูส้ มัครสอบแข่งขัน
เข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของวิทยาเขตศรี ราชาในตําแหน่ง…………………………………….…
ซึ่ งเกี่ยวข้องเป็ น……………………………………………………………………………ของข้าพเจ้า เป็ นผูม้ ีความ
ประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสี ยงในทางเสื่ อมเสี ยแต่ประการใด ทั้งนี้ขา้ พเจ้าขอแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ มัครดังนี้
(โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตอ้ งการตอบ)
1. ระดับสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
2. ความเฉลียวฉลาดไหวพริ บและเชาวน์ปัญญา  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
3. ความสามารถในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
4. อุปนิสยั  ร่ าเริ งแจ่มใส  เงียบขรึ ม  หนักแน่น  ใจน้อย
5. บุคลิกลักษณะ  แสดงออกโดยเปิ ดเผย  ค่อนข้างเก็บตัว เก็บความรู ้สึก
6. มนุษยสัมพันธ์  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
7. ความเชื่อมัน่ ในตนเองและความสามารถในการตัดสิ นใจ  ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
8. ความเป็ นผูน้ าํ
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่มีภาวะผูน้ าํ
9. การมีความคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
10. สุ ขภาพร่ างกาย
 แข็งแรงสมบูรณ์  ค่อนข้างอ่อนแอ
11. สุ ขภาพจิต
 ดีมาก  ดีพอใช้  ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
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12. ความขยันขันแข็งมานะอดทน
13. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
14. ความซื่ อสัตย์
15. การมีระเบียบวินยั และการตรงต่อเวลา






ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

 ดีพอใช้
 ดีพอใช้
 ดีพอใช้
 ดีพอใช้

 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
 ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ขา้ พเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชาสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามสถานที่ติดต่อ
ข้างต้น

( ลงชื่อ ) ……………………………………………………………..
( …………………………………………………………. )
ตําแหน่ง ……………………………………………………………..
หมายเหตุ
เมื่อกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว กรุ ณาผนึกลงซองเอกสารลับ ถึงคณะกรรมการดําเนินการสอบ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผูใ้ ห้คาํ รับรองข้างต้น จํานวน 1 ฉบับ

