
 

 

                   

  
ประกาศสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เรื่อง  ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้

สังกัดสํานักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

  ตามประกาศ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่ง พนักงานท่ัวไป 
สังกัด  ฝ่ายอาคารสถานท่ีและสนามกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                 บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร สํานักการกีฬา จึงขยาย
เวลา การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
๑. ตําแหน่งท่ีจะจ้างและแต่งตั้ง 

ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้จํานวน ๑ อัตรา ๑ ตําแหน่ง  
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ของประกาศ  สภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับข้อ ๒.๑ 
ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 
๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ท่ี สํานักงานเลขานุการ 

สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ตั้งแต่วันท่ี ๑ – ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือ  โทรศัพท์สอบถามได้ท่ี  
 ๐–๒๙๔๒–๘๗๗๒-๓  ต่อ ๑๐๖ 

 
๔. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนํามาย่ืนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ
และลงนามด้วยลายมือของตนเอง  

๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว  ซึ่งถ่ายไว้ครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป  

๔.๓  สําเนาใบแสดงวุฒการศึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียด 



๒ 
 

 

 

                       

                                           

๔.๔  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล(ในกรณีท่ี
มีการเปลี่ยน) เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสอืหย่า สําหรับหญิงท่ีทําการสมรสแล้ว 

๔.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
๔.๖  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ซึ่งออก

ให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
๔.๗  ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน ๓ ท่าน 

ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอร์ม ท้ังนี้หนึ่งในจํานวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจต้องมียศไม่ต่ํากว่า
ร้อยเอก 

๔.๘  เพศชายให้แนบหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรอง
ผลการตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๗๙ พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด 

 
หมายเหต ุ เอกสารรายการท่ี ๔.๑  – ๔.๕  ต้องยื่นในวันสมัคร ส่วนเอกสารรายการท่ี ๔.๖ – ๔.๘ ยื่นเพ่ิมเติม
ในวันท่ีเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 
๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตําแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ
การคัดเลือก 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ีทําการคัดเลือก และระเบียบเก่ียวกับการ
คัดเลือก จะประกาศ ให้ทราบในวันท่ี  ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ท่ี www.sp.ku.ac.th 
 
๗. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

 ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  7 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 
 
           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย  ผิวเหลือง) 
                              รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 



๓ 
 

 

 

                       

                                           

 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  
สํานักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ตําแหน่ง  พนักงานท่ัวไป 
ลงวันท่ี  ๗ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

............................................. 
ตําแหน่งท่ี ๑ พนักงานท่ัวไป  
 เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ้ข้ัน ๘,๒๐๐ บาท  สังกัดฝ่ายอาคาร สถานท่ีและสนาม
กีฬา สํานักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จํานวน ๑  อัตรา 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

๑. เพศชาย หรือ เพศหญิง 
๒. อายุตั้ งแต่  ๑๘ ปี ข้ึนไป 
๓. วุฒิประถมศึกษาบริบูรณ์ 
  

 
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลสวน  สวนหย่อม  ต้นไม้ใหญ่  จัดเก็บขยะการดูแล
รักษาความสะอาด  พ้ืนท่ีคูคลอง  ท่อระบายน้ํา ถนน ทางเท้า ไหล่ทาง 

๒. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

๓. มีความประพฤติดี  ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิต
บริการท่ีด ี

 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์   ๑๐๐   คะแนน 

  
 

ส่วนงานเจ้าของอัตรา 
ฝ่ายอาคาร สถานท่ี และสนามกีฬา  สํานักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา 

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


