ประกาศสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพือจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------ตามประกาศ สํ านักการกี ฬ า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื อ ง รั บ สมัค รคัด เลื อ กเพื อ จ้ างบุ ค คลเข้ าเป็ นพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย เงิ น รายได้ ตํ า แหน่ ง ช่ า งไฟฟ้ า
สังกัด ฝ่ ายอาคารสถานทีและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัดนี 4 ระยะเวลาการรับสมัครสิ 4นสุดลงแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ มู าสมัคร สํานักการกีฬา จึงขยาย
เวลา การรับสมัครคัดเลือกเพือจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี 4
๑. ตําแหน่ งทีจะจ้ างและแต่ งตัง
ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี 4 จํานวน ๑ อัตรา ๑ ตําแหน่ง
๒. คุณสมบัตทิ  วั ไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ ารับการคัดเลือกจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตทิ วั ไปตามข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ของประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื อง ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้ อ ๒.๑ ของ
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีระบุไว้ ในรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี 4
๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ ารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และยืนใบสมัครได้ ที สํานักงานเลขานุการ
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ตังแต่
4 วนั ที ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จนถึง วันที
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้ นวันหยุดราชการ หรื อโทรศัพท์สอบถาม
ได้ ที ๐ – ๒๙๔๒ – ๘๗๗๒ - ๓ ต่อ ๑๐๖

๒

๔. เอกสารและหลักฐานทีจะต้ องนํามายืนในการสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์ มทีคณะกรรมการกําหนด ซึงผู้สมัครจะต้ องกรอกข้ อความและลงนาม
ด้ วยลายมือของตนเอง
๔.๒ รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ 4ว ซึง ถ่ายไว้ ครัง4 เดียวกัน
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สํ าเนาใบปริ ญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณ สมบัติเ ฉพาะตําแหน่ง ตามทีกําหนดไว้ ใ น
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)ซึงออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๗ ให้ ผ้ รู ับรอง ซึงมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พีน้องร่ วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน
ซึง รู้ จัก กับ ผู้ส มัค รเป็ น อย่า งดี กรอกคํ า รั บ รองลงในแบบฟอร์ ม ทัง4 นี ห4 นึง ในจํ า นวนผู้รั บ รองดัง กล่า วต้ อ งเป็ น
ข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยทีมีสญ
ั ญาจ้ างประจํา หรื อหากรับราชการทหารหรื อตํารวจต้ องมียศไม่ตํากว่า
ร้ อยเอก
๔.๘ เพศชายให้ แนบหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรื อ ใบรับรองผล
การตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรื อหลักฐานอืนใดทีเกียวข้ องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.
๒๔๗๙ พร้ อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด
หมายเหตุ เอกสารรายการที ๔.๑ – ๔.๕ ต้ องยืนในวันสมัคร ส่วนเอกสารรายการที ๔.๖ – ๔.๘ ยืนเพิมเติมใน
วันทีเข้ ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
๕. ค่ าธรรมเนียมการสมัคร
ให้ ผ้ สู มัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท

๓

๖. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีทาํ การคัดเลือก และระเบียบ
เกียวกับการคัดเลือก
รายชื อผู้มี สิทธิ เ ข้ ารั บการคัดเลื อก วัน เวลา สถานที ทําการคัดเลื อก และระเบียบเกี ยวกับการ
คัดเลือก จะประกาศให้ ทราบในวันที ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีเว็บไซต์สํานักการกีฬา www.sp.ku.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์ การตัดสิน
ปรากฎอยูใ่ นรายละเอียดแนบท้ ายประกาศนี 4

ประกาศ ณ วันที

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๔

รายละเอียดแนบท้ ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตําแหน่ ง ช่ างไฟฟ้ า
ตําแหน่ งที ๑ ช่ างไฟฟ้ า
เพื อจ้ างบุคคลเข้ าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิ นรายได้ ขัน4 ๑๑,๐๐๐ บาท สัง กัด ฝ่ ายอาคาร
สถานทีและสนามกีฬา สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
ได้ รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
4 ง (ปวส.) สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้า
ความรู้ความสามารถทีต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้ าที
๒. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
๓. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็ นพิเศษ
วิธีการคัดเลือก
สอบข้ อเขียน
๑.๑ ภาควิชาความรู้ความสามารถทัว ไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๒ ภาคความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับงานในตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้ อเขียน (คะแนนเต็ม ๔๐
คะแนน)
สอบปฏิบัติ
๑.๓ ภาคความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานในตําแหน่ง โดยวิธีปฏิบตั ิ (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์
๑.๔ ภาควิชาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เกณฑ์ การคัดเลือก
ผู้ทีได้ รับคัดเลือกต้ องเป็ นผู้สอบได้ คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํากว่าร้ อยละ ๕๐ และได้ คะแนนรวม
ทังสิ
4 4นไม่ตํากว่าร้ อยละ ๖๐
ส่ วนงานเจ้ าของอัตรา
ฝ่ ายอาคารสถานทีและสนามกีฬา สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา

