
ประกาศคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เร่ือง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ต ําแหนงอาจารย
-----------------------------------------

ตามทีค่ณะวิทยาศาสตรการกีฬา ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ต ําแหนงอาจารย จํ านวน 2 อัตรา ไดแก ตํ าแหนงอาจารยสาขาเวชศาสตรการกีฬา และตํ าแหนงอาจารย
สาขาการจัดการทางการกีฬา  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 นั้น คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มีความประสงค
จะขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 อัตรา เพื่อใหการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเปดโอกาสใหผูมีความรูความสามารถ สมัครไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

1. ต ําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สาย ก.
1.1 ต ําแหนง อาจารย สาขาเวชศาสตรการกีฬา
1.2 ต ําแหนง อาจารย สาขาการจัดการทางการกีฬา

2. คณุสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
2.1 ผูสมคัรเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 หมวด 2 บททั่วไป ตามประกาศ-

สภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหาร
งานบุคคลสํ าหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543

2.2 สํ าเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาเวชศาสตรการกีฬาหรือกายภาพบํ าบัด หรือ

สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการจัดการทางการกีฬาหรือบริหารธุรกิจ

หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 ไมมีขอผูกพันเกี่ยวกับทุนตาง ๆ
2.4 มคีวามรู ความเขาใจ ในกฎระเบียบ และขอบังคับในการปฏิบัติงานในหนาที่



3 วนั เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครและขอยื่นใบสมัครไดที่งานธุรการคณะวิทยาศาสตรการกีฬา หอง 3-105 

ช้ัน 1 อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่             
หมายเลขโทรศัพท 0-2942-8675 และ 0-2579-0594

4 เอกสารและหลักฐานที่ตองนํ ามายื่นในการสมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกํ าหนด ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนาม

ดวยลายมือของตนเอง
4.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํ า ขนาด 1 นิ้วคร่ึง x 2 นิว้ ซ่ึงถายไวใน

คร้ังเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํ านวน 3 รูป
4.3 สํ าเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนงตาม

ทีก่ ําหนดไวในรายละเอียด
4.4 สํ าเนาเอกสารการเปลี่ยนคํ านํ าหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ

เปลีย่นแปลง) เชน สํ าเนาทะเบียนสมรส สํ าเนาหนังสือหยา สํ าหรับหญิงที่ทํ าการสมรส
แลว เปนตน

4.5 สํ าเนาทะเบียนบาน และบัตรประจํ าตัวประชาชน
4.6 ใบ สด.9 สด.8 หรือ สด43 พรอมสํ าเนา 1 ฉบับ
4.7 ใบรบัรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2546)

               ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน
4.8 ผูรับรอง ซ่ึงมิใช บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํ านวน 3 ทาน       

ลงในแบบฟอรมเอกสารลับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้หนึ่งในจํ านวนผูรับรอง 
ดงักลาวตองเปนขาราชการ หรือพนักงานประจํ า หรือหากรับราชการทหารหรือตํ ารวจตอง
มยีศไมตํ่ ากวารอยเอก

5 คาธรรมเนียมการสมัคร
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัคร 100.-บาท คาธรรมเนียมการสมัครจะไมจายคืนใหในเมื่อ

ประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกแลว

6 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทํ าการคัดเลือก
รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 ณ บอรดประชาสัมพันธที่

หองธุรการ ศษ 3-105 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน



7    วนั เวลา สถานที่ทํ าการคัดเลือก
วนัพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2549  เวลา  09.00 น. เปนตนไป ณ หอง 3-113 คณะวิทยาศาสตร-

การกฬีา ช้ัน 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

8    วิธีการคัดเลือก
สอบสมัภาษณ นํ าเสนองานวิทยานิพนธหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับตํ าแหนง (ใชเวลาไมเกิน

20 นาท)ี และประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหนงหนาที่ จากประวัติสวนตัว ประวัติการ
ศกึษา ความรู ความสามารถในงานและประสบการณ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และเชาวปญญา เปนตน

9     เกณฑการตัดสิน
ประเมินจากคะแนนและความเห็นของคณะกรรมการโดยจะเปนผูที่ไดคะแนนไมตํ่ ากวา         

รอยละ 60 และไดรับคะแนนสูงสุดตามวิธีการคัดเลือก

10    สามารถปฏิบัติงานได ณ  วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกํ าแพงแสน

จงึประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ.  2549

(รองศาสตราจารย ดร.สุพิตร  สมาหิโต)
รักษาการรองคณบดีฝายบริหารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬา
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