ประกาศสมาคมโคเนือ้ พันธุ์กาํ แพงแสน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ ปฏิบัตงิ าน
.......................................................

ด้วยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบตั ิงาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตําแหน่ งทีร่ ับ
1.1 พนักงานสัตวบาล จํานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
2.1 งานพัฒนาฟาร์ ม ส่ งเสริ มการเลี้ยง และพัฒนาพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสนแก่เกษตรกร
2.2 จดทะเบียนรับรองพันธุ์ประวัติโคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสน
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่ งเสริ มการเลี้ยงและพัฒนาพันธุ์โคเนื้ อพันธุ์กาํ แพงแสน
แก่เกษตรกร
2.4 จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์โคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสนให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย
2.5 ประสานการแก้ไขปั ญหาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสนแก่สมาชิก
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานแก่ผบู ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.7 ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สอบ
3.1 สําเร็ จการศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ,ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง(ปวส.)
หรื อ ปริ ญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ หรื อ วทบ.(เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล)และสาขาที่เกี่ ยวข้อง หรื อ
เทียบเท่า
3.2 มีความรู ้ ดา้ นการพัฒนาฟาร์ มหรื อการผลิตและการขยายพันธุ์สนใจและมีความรู้ทางด้านโค
เนื้อพอสมควร
3.3 มีความรู ้ทางด้านภาษาอังกฤษและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานได้ดี
3.4 สามารถไปปฏิบตั ิต่างจังหวัดได้
3.5 ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3.7 ต้องมีที่พกั อาศัยเป็ นของตนเองโดยไม่ตอ้ งขอที่พกั จากทางสมาคมฯ และสามารถเดินทางมา
ปฏิบตั ิได้โดยสะดวก
สามารถถายเอกสารได

3. วิธีการสอบ
โดยวิธีการสอบสั มภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ งจากประวัติ
ส่ วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางานของผูเ้ ข้าสอบ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู ้ความสามารถประสบการณ์ ความคิดริ เริ่ มและปฏิภาณไหวพริ บ บุคลิกภาพ ท่วงที
วาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ การปรับตัวเข้ากับผูร้ ่ วมงาน เป็ นต้น
4. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องนํามายืน่ ในการสมัคร
4.1 ใบสมัครพร้อมใบรับรอง
4.2 สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา
4.3 สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาทะเบียนบ้าน
4.4 สําเนาใบแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณี เป็ นชาย)
4.5 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
4.6 หากเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุล ให้นาํ หลักฐานการเปลี่ยนมายืน่ ประกอบการสมัครด้วย
5. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูส้ นใจจะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กาํ แพงแสน ตั้งแต่บดั นี้
เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (วันจันทร์ –เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.) หรื อสนใจติดต่อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ โทร 034-997-100-1 หรื อ 081-942-8013
6. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานทีส่ อบ
ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ สอบและกําหนดวันสอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยจะติด
ประกาศ ณ บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ สํ า นัก งานสมาคมโคเนื้ อพัน ธุ์ ก ํา แพงแสน เว็บ ไซต์ส มาคม
www.kpsbeef.org หรื อติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 034-997-100-1 หรื อ 081-942-8013
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2559

(นางใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุล )
นายกสมาคมโคเนื้ อพันธุ์กาํ แพงแสน
สามารถถายเอกสารได

ใบสมัคร

ติดรู ปถ่าย
หน้าตรง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

1. นาม ...........................................………..………. นามสกุล .............................................................................
สัญชาติ ..............................................เชื้ อชาติ .....................................ศาสนา ........................................
2. เกิดวันที่ ............... เดือน...............................................พ.ศ. ........................อายุ..................ปี ..............เดือน..............วัน
3. เลขประจําตัวประชาชน .......................................................... ตําบลที่เกิด ............................................................................
อําเภอ ......................................................................................... จังหวัด ....................................................................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ ........................ หมู่ที่ ............... ตําบล ..............................................อําเภอ ..............................................
จังหวัด ........................................................ รหัสไปรษณี ย.์ ......................................โทร. .........................................................
5. นามภรรยา, สามี .....................................................................................................................................................................
6. นามบิดา .................................................................................. มารดา....................................................................................
7. อาชีพของบิดา, มารดา ............................................................................................................................................................
8. บิดาหรื อมารดาเคยต้องโทษในกรณี เหล่านี้หรื อไม่ (1) ทําความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยูห่ วั
และราชอาณาจักร (2) ถูกเนรเทศ (3) ถูกสั่งให้อยูใ่ นเขตที่กาํ หนด (ถ้าเคยให้ระบุวา่ ในกรณี ใด) ...............................................
....................................................................................................................................................................................................
9. ข้าพเจ้าเคยต้องโทษคดีอาญา หรื อเคยมีกรณี กระทําความผิดอื่นใดบ้าง (โปรดระบุให้ชดั เจน)
....................................................................................................................................................................................................
10.ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุ ดท้ายโรงเรี ยน ................................................................................................................................
จังหวัด ................................................................ สอบไล่ได้ช้ นั ................................................................................................
ได้ศึกษาในโรงเรี ยนอาชีพ, วิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย ..............................................................................................................
ได้ประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาบัตร .........................................................................................................................................
11. มีความรู ้พิเศษอะไรบ้าง.........................................................................................................................................................
12. รู้ภาษาต่างประเทศภาษาใดเพียงใด ......................................................................................................................................
13. ได้เคยทํางานอะไรมาบ้างแล้ว ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
14. ขณะนี้ทาํ งานอะไร ที่ไหน ....................................................................................................................................................
15. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณและให้คาํ รับรองโดยสัตย์จริ งว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 6 แห่งระเบียบระทรวงการ
คลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ พ.ศ. 2537
ข้าพเจ้าขอให้คาํ ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างต้นนี้เป็ นความสัตย์จริ งทั้งสิ้ น
(ลงชื่อ) ............................................. ผูส้ มัคร
ยืน่ ใบสมัครเมื่อวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .......................

หนังสื อรับรอง
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. …..........
ข้าพเจ้า ..................................................................นามสกุล ........................................................................
ตําแหน่ง ................................................................ ระดับ ................. สังกัด .............................................................
........................................................................ ที่อยูป่ ั จจุบนั ......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่า ............................................................................................... เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
สมควรรับเข้าทํางานในสมาคมโคเนื้ อพันธุ์กาํ แพงแสนได้ ถ้า....................................................................................
ประพฤติเสี ยหายใด ๆ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหายตามมูลค่าที่สมาคมโคเนื้ อพันธุ์กาํ แพงแสนได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรี ยกร้องทุกกรณี

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูร้ ับรอง

หมายเหตุ

ผูร้ ับรองต้องเป็ นข้าราชการไม่ต่าํ กว่าระดับ 4 หรื อถ้าเป็ นข้าราชการทหาร ตํารวจ
ต้องมียศไม่ต่าํ กว่าร้อยเอก

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ ......................................................
วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง(1) ..............................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ .............................................................................................................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานประจํา หรื ออยูท่ ี่ ..........................................................................
................................................................................................................................................................................................
ได้ตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว .........................................................................................................................................
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) .............................................................................................................................................
บัตรประจําตัวเลขที่ (ระบุประเภทของบัตรด้วย) ....................................................................................................................
แล้ว เมื่อวันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ................... ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว ................................................... ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพ
จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรื อจิตฟั่นเฟื อน หรื อปั ญญาอ่อน ไม่ปรากฎอาการของการติดยา
เสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้
(1) โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) (ถ้าจําเป็ นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการตรวจให้ระบุในข้อนี้ )
................................................................................................................................................................................................
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์ (2) ..............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .............................................. แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย

หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึ งได้ข้ ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุตอ้ งให้ออกจาก
ราชการ ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

