ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์ขยายเวลารับ
สมั ค รสอบคั ดเลื อกบุ คคลเพื่ อจ้างและแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ าเป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ยเงินรายได้ เพื่ อปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประจํ า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ ๑๗,๕๒๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑. เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งตรงความในข้ อ ๙ ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขต
ศรีราชา พ.ศ.๒๕57
๒. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ ทางด้านบัญชี
๓. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ทํางานเป็นทีม ขยัน และเป็นผู้ที่มีจริยธรรม
4. มีความรู้ในวิชาการศึกษารวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้และความสามารถใช้ Microsoft office word, excel, power point และสามารถเรียนรู้
การใช้งานโปรแกรมสําเร็จอื่นๆได้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลด “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่แนบท้ายประกาศนี้ และ
มายื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคคล คณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๔ อาคาร ๑๐ ศูนย์เรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเวลา ๐8.3๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
(พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
หรือกรณีจัดส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยประสานงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๐8.3๐ – ๑๕.๐๐ น. ทุกวัน (ยกเว้น
วั น ห ยุ ด ราช ก าร) ห รื อ จัด ส่ งเอ ก ส ารก ารส มั ค รท างไป รษ ณี ย์ ม าที่ งาน บุ ค ค ล ค ณ ะวิ ท ย าก ารจั ด ก าร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ ๑๙๙ ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐ จัดส่งได้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (นับตราประทับทางไปรษณีย์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๓๕-2824 หรือที่ hr@ms.src.ku.ac.th
หรือประกาศข่าวรับสมัครงาน http://www.ms.src.ku.ac.th
…/๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

๒

๔. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
4.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วย
ลายมือของตนเอง (ลายมือของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฐาน
สําคัญในการยืนยันตัวบุคคล ฉะนั้น การลงลายมือเกี่ยวกับการคัดเลือกทุกครั้งต้องเหมือนกัน)
4.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
4.3 สําเนาประกาศนียบัตร และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ระบุไว้ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
4.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ ย นคํ านํ าหน้ าชื่ อ หรือ เปลี่ ย นชื่อ หรือ เปลี่ย นนามสกุ ล (ในกรณี ที่ มี การ
เปลี่ยน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ผ่านการสมรสแล้ว เป็นต้น
4.5 เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ รายละเอียดของแต่ละ
ตําแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น เอกสารแสดงความรู้สามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือรับรองการผ่าน
งาน เป็นต้น
4.6 สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และใบกองเกินทหาร (ถ้ามี)
จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
4.7 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและ
ออกโดยโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ
4.8 ให้ผู้รับรองซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน ซึ่ง
เป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผู้
รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ต่ํากว่า
ร้อยเอก พร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 2๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อ
ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการจะประกาศให้ทราบในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือ http://www.ms.src.ku.ac.th
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะวิทยาการจัดการ จะดําเนินการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการสอบข้อเขียนและ
สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จักแจ้งรายละเอียดให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

