ประกาศสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
---------------------------ด้วย สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เงิน รายได้ ตามรายละเอีย ดแนบท้า ยประกาศคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลสํา หรับ พนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธคี ัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จํานวน ๑ อัตรา ๑ ตําแหน่ง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ของประกาศ สภา
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อ ง ข้อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักการ
กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ๐–๒๙๔๒–๘๗๗๒-๓ ต่อ ๑๐๖
๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามายืน่ ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้ว ย
ลายมือของตนเอง
๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในรายละเอียด

๒

๔.๔ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล(ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)
เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหย่า สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแล้ว
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน
๔.๗ ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน ซึ่งรู้จัก
กับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์ม ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ต่ํากว่าร้อยเอก
๔.๘ เพศชายให้แนบหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจ
เลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พร้อมสําเนา
อย่างละ ๑ ชุด
หมายเหตุ เอกสารรายการที่ ๔.๑ – ๔.๕ ต้องยื่นในวันสมัคร ส่วนเอกสารรายการที่ ๔.๖ – ๔.๘ ยื่นเพิ่มเติมในวันที่เข้า
รับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์)
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก จะ
ประกาศ ให้ทราบในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ www.sp.ku.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่ จ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตําแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ลงวันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

.............................................
ตําแหน่งที่ ๑ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เพื่ อ จ้ า งบุ ค คลเข้ า เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น รายได้ ขั้ น ๑๑,๐๐๐ บาท สั ง กั ด สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)หรื อ เที ย บเท่ า ไม่ ต่ํา กว่ า นี้ ทุ ก สาขา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ของประเทศไทย
๔. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน
๑.๑ ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๑.๒ ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ์
๑.๔ ภาควิชาความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ส่วนงานเจ้าของอัตรา
สํานักงานเลขานุการ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
--------------------------------------

