ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุรี ประสงค์ จ ะรับ สมั ครบุค คลเพื่ อจั ดจ้ างเป็ นพนัก งาน
ราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1. รายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง
1.1.1 นักประชาสัมพันธ์ สังกัดสานักบริการวิชาการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับบุคคลทั่วไป/
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดอภิปราย สัมมนา และนิทรรศการ เป็นต้น
2. ส ารวจ รวบรวม รั บ ฟั งความคิด เห็ น ของหน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ และเอกชน บุ คคลทั่ ว ไป
รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ท าข่ า ว เอกสารความรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ในการบริการวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. จัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่ งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ห รื อเที ยบเท่า สาขาวิ ช านิเทศศาสตร์ สาขาวิช าการ
สื่อสารมวลชน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความสามารถประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่ว ถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. สามารถจัดการด้านการตลาดในการให้บริการวิชาการ
3. สามารถดาเนิ นการจั ดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
1.1.2 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสานักบริการวิชาการ
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดระบบงาน งานระเบียบแบบแผน
2. บริหารการจัดบริการวิชาการเพื่อหารายได้
3. ดาเนินงานด้านเอกสารเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ
วิชาการ
4. ดาเนินงานจัดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. สามารถดาเนินการจั ดบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่
1.2 ค่าตอบแทนเดือนละ 10,010 บาท
1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – วันที่ 30 กันยายน 2555 (การจ้างต่อหลังจากวันที่ 30
กันยายน 2555 ขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติราชการ)
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2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1–10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 – 15.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
3. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรั บรองคุณวุ ฒิที่สภามหาวิทยาลั ยให้ การรับรองฉบับจริง พร้อม
สาเนา 1 ฉบับ (กรณีที่รับปริญญาบัตรแล้วให้ใช้ปริญญาบัตร ถ้ายังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง)
3.5 ใบรายงานผลการเรียนฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3.6 ใบสาคัญทางทหาร (เพศชาย) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
3.8 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชานาญการ (ถ้ามี)
3.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(หลั กฐานทุกรายการจะต้องครบถ้ว นในวันที่ยื่น ใบสมัคร หรืออย่างช้าภายในวั นสุ ดท้ายของการ
รับสมัคร และในวันสมัครและวันเข้ารับการสอบโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง)
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้ ส มั ครเข้ ารั บ การเลื อ กสรรจะต้อ งรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้ ส มัครไม่ว่าด้ว ย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่ส มัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4.2 เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามประกาศต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กสรรในครั้ ง นี้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท
6. การประเมินสมรรถนะของตาแหน่ง
เป็นไปตามรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
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7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
7.1 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่ เว็บไซต์ http://www.kru.ac.th/kru_person และสอบในวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2555
7.2 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสั มภาษณ์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2555 ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่ เว็บไซต์ http://www.kru.ac.th/kru_person และสอบในวันที่
8 มีนาคม 2555
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบ ดังนี้
8.1 ต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
และได้คะแนนการสอบข้อเขียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ และ
8.2 ต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ และผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์
9. การประกาศผลการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรภายในวันที่ 14 มีนาคม 2555
ณ บอร์ดหน้าอาคาร 9 ชั้น 1 หรือที่ เว็บไซต์ http://www.kru.ac.th/kru_person โดยเรียงลาดับจากผู้ได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สมัครได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในอันดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรไว้ 1 ปี
10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามจานวนในประกาศรับสมัคร โดยจะแจ้งกาหนด
วันรายงานตัว วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบในประกาศผลการเลือกสรร
อนึ่ง หากมีตาแหน่งงานในลักษณะเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกันว่างอีกในภายหลั ง ผู้ ผ่านเกณฑ์การ
เลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลาดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สาราญ ขวัญเกื้อ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555

การประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
(ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
- บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม

คะแนนเต็ม
100
50

วิธีการประเมิน
การสอบข้อเขียน

50
200

การสอบสัมภาษณ์

