
 
 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เร่ือง รับสมัครลูกจางชัว่คราว ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

----------------------------------------- 
 
 ดวยคณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล            
เพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตรการกีฬา             
จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1. ตําแหนงท่ีจะจางและแตงตัง้ลูกจางชั่วคราว  

ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  สังกัดคณะวิทยาศาสตรการกีฬา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  อัตราเงินเดือน 7,630.- บาท 

 
2.  ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
 เปนเจาหนาที่ช้ันตน ทําหนาที่ชวยศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลผลพิจารณา
เสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนด นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนและโครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนแผนงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
3.  คุณสมบัตท่ัิวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก 

3.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 8 หมวด 2 บททั่วไป ตามประกาศ- 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543  

3.2 สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร 
บัญชี พาณิชยศาสตร คณิตศาสตร สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร วารสารศาสตร 
จิตวิทยา ศิลปศาสตร อักษรศาสตร การศึกษา สถาปตยกรรมศาสตร รัฐศาสตร วิจัยสังคมศาสตร 
หรือทางอื่นที ่ก.ม.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ด 

3.3  มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนอยางด ี
 
 
 
 



4.  ความรูความสามารถที่ตองการ 
1. มีความรูในวิชาการวจิัยทางสังคมศาสตร การวางแผน และการบริหารอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที ่ 
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายวา

ดวยระเบยีบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอบังคับที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่ 
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ของประเทศไทย  
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที ่ 
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล  
6. มีความรูความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที ่ความรับผิดชอบ

ของตําแหนง 
 

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครขอยื่นใบสมัครไดที่งานธุรการคณะวิทยาศาสตรการกีฬา หอง 3-107   ช้ัน 1 

อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ตั้งแต
บัดนี้ ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549 ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่หมายเลขโทรศัพท 
0-2579-0594 หรือ www.sps.kps.ku.ac.th 

 

6. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในการสมัคร 
6.1 ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกาํหนด ผูสมัครจะตองกรอกขอความและลงนามดวย

ลายมือของตนเอง 
6.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้วคร่ึง x 2 นิ้ว ซ่ึงถายไวใน         

คร้ังเดียวกันไมเกิน 1 ป (นบัถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป 
6.3 สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนงตามที่

กําหนดไวในรายละเอียด 
6.4 สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลง) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว เปนตน 
6.5 สําเนาทะเบยีนบาน และสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 
6.6 ใบ สด.9 สด.8 หรือ สด.43 พรอมสําเนา 1 ฉบับ  
6.7 ใบรับรองแพทย แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2546) ซ่ึงออกให 

ไมเกิน 1 เดือน 
6.8 ผูรับรอง ซ่ึงมิใช บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดา เดียวกัน จํานวน 1 ทาน ลงใน

แบบฟอรมเอกสารลับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งนี้ผูรับรองดังกลาวตองเปนขาราชการ 
หรือพนักงานประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจตองมียศไมต่ํากวารอยเอก พรอม
สําเนาบัตรผูรับรอง 



7. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 
ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ในวันพุธท่ี 25 ตุลาคม 2549 ณ ปายประชาสัมพันธที่        

หองธุรการ ศษ 3-105 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน  
 
8. วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก 
 วันจนัทรที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หอง 3-113 คณะวิทยาศาสตรการกีฬา          
ช้ัน 1 อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
9. วิธีการคัดเลือก 
 โดยวิธีสอบสัมภาษณประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานของผูเขาสอบ และสัมภาษณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
ดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมและสรางสรรค เชาวนปญญา ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพอยางอื่นเปนตน   
 
11. เกณฑการตัดสิน 

ประเมินจากคะแนนและความเห็นของคณะกรรมการโดยจะเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวา         
รอยละ 60 และไดรับคะแนนสูงสุดตามวิธีการคัดเลือก 
 
12. สามารถปฏิบัตงิานได ณ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน 
 
 จึงประกาศเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.  2549 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริพร  ศศิมณฑลกุล) 

คณบดีคณะวทิยาศาสตรการกีฬา 
 
 


