
 

 

                   

  
ประกาศสํานักการกีฬา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได 

สังกัดสํานักการกฬีา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

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

  ดวย สํานักการกฬีา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือก

บุคคลเพ่ือบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จํานวน  ๑  

อัตรา  (อัตราเลขที่  ร.๐๖๑๖)  สังกัดงานบริหาร  อัตราคาจางเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  ทั้งน้ีเปนไปตาม

รายละเอยีดแนบทาย 
 

๑. คณุสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัตเิฉพาะของผูมสีทิธิสมัครเขารับการคัดเลอืก 

     ๑ .๑  ผู ส มั ค ร เข า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก จ ะ ต อ งมี คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไป  ต า ม ป ระ ก า ศ ส ภ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังน้ี  

(๑)   มสัีญชาติไทย 

(๒)   มอีายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

             (๓)   เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิใ์จ 

(๔)   ไมเปนผูมรีางกายทพุพลภาพจนไมสามารถปฏบิัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ 

จติฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๕)   ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกยีจของสังคม 

(๖)   ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๗)   ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถงึที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผดิ 

(๘)   ไมเปนผูอยูระหวางถูกส่ังใหพักราชการ หรือ ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม 

กฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

(๙)   ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผดิวนัิย  หรือใหออกดวย 

เหตุผลอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอื่น 

            (๑๐) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวสิาหกจิ  หรือ 
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หนวยงานอื่นของรัฐ 

             (๑๑)  ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบขาราชการ  หรือเขาเปนพนักงานของรัฐ 

หรือเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัย     
 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

         ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และย่ืนใบสมัครไดที่ หนวยบุคคล  

งานบริหาร  สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต บางเขน ต้ังแตวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ – 

๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ หรือโทรศัพท

สอบถามได ที่ ๐–๒๙๔๒–๘๗๗๒-๓  ตอ ๑๐๖ 

 

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาย่ืนในการสมัครเขารับการคัดเลอืก 

๔.๑  ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความ

และลงนามดวยลายมอืของตนเอง  

๔.๒  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ น้ิว ซึ่งถายไวคร้ัง

เดียวกันไมเกนิ ๑ ป (นับถงึวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป  

๔.๓  สําเนาใบปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กําหนดไว

ในรายละเอยีด 

๔.๔  สําเนาเอกสารการเปล่ียนคํานําหนาช่ือ หรือเปล่ียนช่ือ หรือเปล่ียนนามสกุล(ในกรณี

ที่มกีารเปล่ียน) เชน สําเนาทะเบยีนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว 

๔.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบยีนบาน อยางละ ๑ ฉบับ 

๔.๖  ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ซึ่งออกใหไมเกนิ ๑ เดือน 

๔.๗  ใหผูรับรอง ซึ่งมใิชบดิา มารดา สามี ภรรยา พ่ีนองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน 

๓ ทาน ซึ่งรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม ทัง้น้ีหน่ึงในจํานวนผูรับรองดังกลาว

ตองเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มสัีญญาจางประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจ

ตองมยีศไมตํ่ากวารอยเอก 

๔.๘  เพศชายใหแนบหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ 

ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหารตามพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด 

 

หมายเหตุ  เอกสารรายการที่ ๔.๑  – ๔.๕  ตองย่ืนในวันสมัคร สวนเอกสารรายการที่ ๔.๖ – ๔.๘ 

ย่ืนเพ่ิมเติมในวันทีเ่ขารับการคัดเลอืกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
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๔. คาธรรมเนียมการสมัคร 

  ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ  ๑๐๐  บาท   
 

๕. การประกาศรายชื่อผูมีสทิธิเขารับการคัดเลอืก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลอืก และ

ระเบยีบเก่ียวกับการคัดเลอืก 

  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ

คัดเลือก จะประกาศ ใหทราบในวันที่  ๑๒  มนีาคม  ๒๕๖๔  ที่ www.sp.ku.ac.th 
 

๖. วธีิการคัดเลอืกและเกณฑการตัดสนิ 

  ปรากฏอยูในรายละเอยีดแนบทายประกาศน้ี 

 

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๘     กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

                                (ผูชวยศาสตราจารยรัชด  ชมภูนิช) 

                รองอธกิารบดีฝายพัฒนาอยางย่ังยืนและส่ือสารองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp.ku.ac.th/
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รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลอืกเพ่ือจางบุคคล 

เขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได  

สํานักการกฬีา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ตําแหนง  นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

ลงวันที่   ๑๘    กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

 

ตําแหนง นักวชิาการโสตทัศนศกึษา  

เพ่ือจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยเงนิรายได ระดับปริญญาตรี อัตราเงนิเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท  

สังกัดงานบริหาร  สํานักการกฬีา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน ๑  อัตรา 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไม ตํ่ากวานี้ทางดานโสตทัศนศึกษา  เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  สื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร  ศิลปะการชาง  ศิลปศึกษาภาพถายและ เทคโนโลยี 

การพิมพเวชนิทัศน อุตสาหกรรมศิลป  ออกแบบนิเทศศิลป  หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวของ  

ความรูความสามารถที่ตองการ 

๑. มีความรูความสามารถในการผลิตและใชส่ือดิจิทัล ส่ือออนไลน และอื่นๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ อาทิ

แปล  เขียน  เรียบเรียง  คาํบรรยายภาพ  คําบรรยายแผนภูม ิ บทรายการวทิยุ  การสัมภาษณ คลิปวดีีโอ  

การนําเสนอวีดีทัศน การแปลความหมาย และนําเสนอสถิติขอมูลตางๆ ตามหลักวชิาโสตทัศนศึกษาเพ่ือ

เผยแพรความรู ขอมูลอนัเปนประโยชนดานตางๆ 

๒. มคีวามสามารถในการใชอุปกรณตางๆ ในการถายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ไดเปนอยางดี รวมถงึสามารถ

ดูแล  รักษา  ซอมแซมเคร่ืองเสียง  เคร่ืองฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใชในการปฏิบัติงานเพ่ือให

สามารถใชงานไดดีประหยัดงบประมาณของหนวยงาน 

๓. มคีวามรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  

วาดวยระเบยีบขาราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏบิัติงานในหนาที ่

๔. มคีวามรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมอืง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ของประเทศไทย 

๕. มคีวามรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการพูด ฟง โดยเฉพาะอานไดเปนอยางดี 

๖. มคีวามสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของในงานที่รับผิดชอบอยางเหมาะสมแกการปฏบิัติ

หนาที่  โดยเฉพาะโปรแกรมส่ือ  โปรแกรมการออกแบบตางๆ  เพ่ือการส่ือสารและประชาสัมพันธ 

นําเสนอหนวยงาน เสริมภาพลักษณองคกรผานส่ือประชาสัมพันธตางๆ 
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๗. มคีวามสามารถในการติดตอประสานงาน  มมีนุษยสัมพันธที่ดี และทัศนคติที่ดี 

วธีิการคัดเลอืก  (ใชเวลาในการสอบ  ๒  ชัว่โมง  ๓๐ นาท)ี 

สอบขอเขยีน  

๑.๑  ภาควชิาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑.๒   ภาคความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขยีนและผานระบบคอมพิวเตอร 

(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

สอบสัมภาษณ  

ภาควชิาความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑการคัดเลอืก 

  ผูที่ไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ ๕๐  ยกเวน ภาคความรู 

ความสามารถเฉพราะตําแหนงตองไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  และไดคะแนนรวมทัง้ส้ินไมตํ่ากวารอยละ ๖๐  

สวนงานเจาของอัตรา 

งานบริหาร  สํานักการกฬีา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา 

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


