ประกาศสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื อง รับสมัครคัดเลือกเพือจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------ด้ วย สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพือจ้ างและแต่งตังบุ
* คคล
เข้ า เป็ น พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย เงิ น รายได้ ตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารงานบุค คลสํ า หรั บ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสํานักงานอธิการบดี เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการบริ หารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสํานักงานอธิการบดี ลงวันที ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือก ดังต่อไปนี *
๑. ตําแหน่ งทีจะจ้ างและแต่ งตัง
ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี * จํานวน ๒ อัตรา ๒ ตําแหน่ง
๒. คุณสมบัตทิ วไปและคุ
ั
ณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
ผู้ส มัค รเข้ า รั บการคัดเลื อกจะต้ องมี คุณ สมบัติทัวไปตามข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ของประกาศ สภา
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื อง ข้ อบัง คับ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริ ห ารงานบุคคลสํ า หรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้ อ ๒.๑ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที ๑๔ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๓ และเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี *
๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ ารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และยืนใบสมัครได้ ที สํานักงานเลขานุการ
สํ านักการกี ฬ า มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท ยาเขต บางเขน ตัง* แต่วัน ที ๑๖ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึ ง
วันที ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้ นวันหยุดราชการ หรื อโทรศัพท์
สอบถามได้ ที ๐ – ๒๙๔๒ – ๘๗๗๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖

๒

๔. เอกสารและหลักฐานทีจะต้ องนํามายืนในการสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์ มทีคณะกรรมการกําหนด ซึงผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อความและลง
นามด้ วยลายมือของตนเอง
๔.๒ รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ *ว ซึงถ่ายไว้ ครัง* เดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาใบปริ ญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ ใน
รายละเอียด
๔.๔ สําเนาเอกสารการเปลียนคํานําหน้ าชือ หรื อเปลียนชือ หรื อเปลียนนามสกุล(ในกรณีทีมีการ
เปลียน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงทีทําการสมรสแล้ ว
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้ าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็ นโรคต้ องห้ ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ซึงออก
ให้ ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๗ ให้ ผ้ รู ับรอง ซึง มิใช่บดิ า มารดา สามี ภรรยา พีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน
ซึง รู้จกั กับผู้สมัครเป็ นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์ ม ทังนี
* *ผู้รับรองดังกล่าวต้ องเป็ นข้ าราชการ
๔.๘ เพศชายให้ แนบหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรื อ ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรื อหลักฐานอืนใดทีเกี ยวข้ องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๗๙ พร้ อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด
หมายเหตุ เอกสารรายการที ๔.๑ – ๔.๕ ต้ องยืนในวันสมัคร ส่วนเอกสารรายการที ๔.๖ – ๔.๘ ยืนเพิมเติม
กรณีทีมีประกาศรายชือผู้ผา่ นการคัดเลือกเป็ นพนักงานฯ และ รายงานตัวเข้ าปฏิบตั งิ านแล้ ว
๕. ค่ าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ ผ้ สู มัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่าย
คืนให้ ในเมือประกาศรายชือว่าเป็ นผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือกแล้ ว

๓

๖. การประกาศรายชื อผู้ มี สิท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก วั น เวลา และสถานที ทํา การคั ด เลื อ ก และ
ระเบียบเกียวกับการคัดเลือก
รายชือผู้มีสิทธิ เข้ ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานทีทําการคัดเลือก และระเบียบเกี ยวกับการ
คัดเลือก จะประกาศ ให้ ทราบในวันที ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที www.sp.ku.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์ การตัดสิน
ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี *

ประกาศ ณ วันที

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๔

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงวันที
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
.............................................
ตําแหน่ งที ๑ นักกายภาพบําบัด
เพือจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขัน* ๑๕,๐๐๐ บาท สังกัดศูนย์วิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์ การกีฬา สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ไม่ ตํา กว่ า นี ท* างกายภาพบํา บัด และได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด สาขาทางกายภาพบําบัด
ความรู้ความสามารถทีต้ องการ
๑. มีความสามารถในงานกายภาพบําบัดอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านในหน้ าที
๒. มีประสบการณ์ทางการรักษาผู้บาดเจ็บจากการกีฬาและออกกําลังกาย
๓. มีพื *นฐานการวิจยั ทางด้ านสุขภาพ
๔. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ เครื องคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างเหมาะสมกับหน้ าทีความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง
๕. มีความรู้ ความสามารถเกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมโดยเฉพาะ
ทางการกีฬา
๖. มีความรู้ความเข้ าใจในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับอืนทีใช้ ในการปฏิบตั ิ
ในหน้ าที
๗. มีความสามรถในการติดต่อประสานงาน
ส่ วนงานเจ้ าของอัตรา
ศูนย์วิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ การกีฬา สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

๕

ตําแหน่ งที ๑ เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป
เพื อ จ้ างบุค คลเข้ า เป็ นพนัก งานมหาวิ ทยาลัยเงินรายได้ ขัน* ๑๕,๐๐๐ บาท สังกัด ศูนย์ ออกกํ าลังกาย
เพือสุขภาพ มก. สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
ได้ รับปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าไม่ตํากว่านี *ทุกสาขา
ความรู้ความสามารถทีต้ องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานทัว ไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้ าที
๒. มีความรู้ความเข้ าใจในกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้ วย
ระเบียบข้ าราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับอืนทีใช้ ในการปฏิบตั ิงานใน
๓. มี ค วามรู้ ทัว ไปเกี ย วกั บ เหตุก ารณ์ ปั จจุบัน ในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จและสังคม โดยเฉพาะอย่ า งยิ ง
ของ ประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ และการใช้ คอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้ าที
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๖. มีความรู้ความสามารถด้ านการให้ คําแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย และการใช้ อปุ กรณ์สําหรับ
ออกกําลังกาย จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
ส่ วนงานเจ้ าของอัตรา
ศูนย์ออกกําลังกายเพือสุขภาพ มก. สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
วิธีการคัดเลือก
สอบข้ อเขียน
๑.๑ ภาควิชาความรู้ความสามารถทัว ไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๒ ภาคความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานในตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้ อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์
๑.๓ ภาควิชาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เกณฑ์ การคัดเลือก
ผู้ทีได้ รับคัดเลือกต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํากว่าร้ อยละ ๕๐ และได้ คะแนนรวมทังสิ
* *นไม่
ตํากว่าร้ อยละ ๖๐
--------------------------------------

