
 

 

                   

  
ประกาศสํานกัการกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เรื�อง  รับสมคัรคดัเลือกเพื�อจ้างบคุคลเข้าเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ 
สงักดัสํานกัการกีฬา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

---------------------------- 
 

  ด้วย สํานกัการกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการคดัเลือกเพื�อจ้างและแตง่ตั *งบคุคล

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได้ของสํานกังานอธิการบดี เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการเกี�ยวกบัการบริหารงานบคุคลสําหรับ

พนกังานมหาวิทยาลยัเงินรายได้ของสํานกังานอธิการบดี ลงวนัที� ๑๘ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมคัร

คดัเลือก ดงัตอ่ไปนี * 
 

๑. ตาํแหน่งทีจะจ้างและแต่งตั �ง 

ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี * จํานวน ๑ อตัรา ๑ ตําแหนง่  
 

๒. คุณสมบัตทัิวไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

         ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั�วไปตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ของประกาศ  สภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื� อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวนัที� ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับข้อ ๒.๑ ของ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที� ๑๔ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๓ และเป็นผู้ มีคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนง่ตามที�ระบไุว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี * 
 
๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคดัเลือก ขอใบสมคัร และยื�นใบสมัครได้ที� สํานักงานเลขานุการ 

สํานกัการกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ตั *งแตว่นัที� ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงวนัที� ๑๑ 

เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทกุวนั เว้นวนัหยดุราชการ หรือโทรศพัท์สอบถามได้ที� 

๐ – ๒๙๔๒ – ๘๗๗๒ - ๓  ตอ่ ๑๐๖ 

 



๒ 
 

 

 

                       

                                           

 
 

๔. เอกสารและหลักฐานทีจะต้องนํามายืนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที�คณะกรรมการกําหนด ซึ�งผู้ สมัครจะต้องกรอกข้อความและลง

นามด้วยลายมือของตนเอง  

๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ *ว ซึ�งถ่ายไว้ครั *งเดียวกนั

ไมเ่กิน ๑ ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จํานวน ๓ รูป  

๔.๓  สําเนาใบปริญญาบตัรและใบคะแนนแสดงคุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่งตามที�กําหนดไว้ใน

รายละเอียด 

๔.๔  สําเนาเอกสารการเปลี�ยนคํานําหน้าชื�อ หรือเปลี�ยนชื�อ หรือเปลี�ยนนามสกลุ(ในกรณีที�มีการ

เปลี�ยน) เชน่ สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนงัสือหยา่ สําหรับหญิงที�ทําการสมรสแล้ว 

๔.๕  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน อยา่งละ ๑ ฉบบั 

๔.๖  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบบัที� ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ซึ�งออก

ให้ไมเ่กิน ๑ เดือน 

๔.๗  ให้ผู้ รับรอง ซึ�งมิใชบ่ดิา มารดา สามี ภรรยา พี�น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกนั จํานวน ๓ ท่าน 

ซึ�งรู้จกักบัผู้สมคัรเป็นอยา่งดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์ม ทั *งนี *ผู้ รับรองดงักลา่วต้องเป็นข้าราชการ 

๔.๘  เพศชายให้แนบหนงัสือสําคญั แบบ สด.๘ (สมุดประจําตวัทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรอง

ผลการตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื�นใดที�เกี�ยวข้องทางทหารตามพระราชบญัญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๗๙ พร้อมสําเนาอยา่งละ ๑ ชดุ 
 
หมายเหต ุ เอกสารรายการที� ๔.๑  – ๔.๕  ต้องยื�นในวนัสมคัร ส่วนเอกสารรายการที� ๔.๖ – ๔.๘ ยื�นเพิ�มเติม

กรณีที�มีประกาศรายชื�อผู้ผา่นการคดัเลือกเป็นพนกังานฯ และ รายงานตวัเข้าปฏิบตังิานแล้ว 
 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

  ให้ผู้สมคัรเสียคา่ธรรมเนียมการสมคัรตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท คา่ธรรมเนียมการสมคัรจะไม่จ่าย

คืนให้ในเมื�อประกาศรายชื�อวา่เป็นผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือกแล้ว 
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๖. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานทีทําการคัดเลือก และ

ระเบียบเกียวกับการคัดเลือก 

  รายชื�อผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก วัน เวลา สถานที�ทําการคดัเลือก และระเบียบเกี�ยวกับการ

คดัเลือก จะประกาศ ให้ทราบในวนัที� ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ที� www.sp.ku.ac.th 
 
๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี * 

 

 

ประกาศ ณ วนัที�    ๑๐   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

           (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมยั  ผิวเหลือง) 
                              รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 

 

                       

                                           

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ 

สาํนักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตาํแหน่ง  นักกายภาพบาํบัด 

ลงวันที     ๑๐       มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

............................................. 

ตาํแหน่งที ๑ นักกายภาพบาํบัด  

 เพื�อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ขั *น ๑๐,๙๗๐ บาท เงินเพิ�มค่าครองชีพ      

๑,๐๐๐ บาท  สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา  สํานักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จํานวน ๑  อตัรา 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

 ไ ด้ รับป ริญญาตรีห รือ เทียบเท่า ไม่ตํ�ากว่า นี *ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบดั สาขาทางกายภาพบําบดั 

ความรู้ความสามารถทีต้องการ 

๑. มีความสามารถในงานกายภาพบําบดัอยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบตังิานในหน้าที� 
๒. มีประสบการณ์ทางการรักษาผู้บาดเจ็บจากการกีฬาและออกกําลงักาย 
๓. มีพื *นฐานการวิจยัทางด้านสขุภาพ 
๔. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที�ความรับผิดชอบ

ของตําแหนง่ 
๕. มีความรู้ ความสามารถเกี�ยวกับเหตกุารณ์ปัจจบุนัด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคมโดยเฉพาะ

ทางการกีฬา 
๖. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัอื�นที�ใช้ในการปฏิบตัิ
ในหน้าที� 

๗. มีความสามรถในการตดิตอ่ประสานงาน 
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วิธีการคัดเลือก  

สอบข้อเขียน  

๑.๑  ภาควิชาความรู้ความสามารถทั�วไป (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 

๑.๒ ภาคความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับงานในตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน)  

สอบสัมภาษณ์  

๑.๓  ภาควิชาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ (คะแนนเตม็ ๕๐ คะแนน) 
 
เกณฑ์การคัดเลือก 

 ผู้ ที�ได้รับคดัเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแตล่ะภาคไม่ตํ�ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั *งสิ *นไม่

ตํ�ากวา่ร้อยละ ๖๐  
 
ส่วนราชการเจ้าของอัตรา 

ศนูย์วิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์การกีฬา สํานกัการกีฬา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อตัรา 

-------------------------------------- 

 


