
 
 

                   

  
ประกาศส านักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลอืกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

สังกัดส านักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

  ดว้ย ส านักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลอืก

บุคคลเพ่ือบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จ านวน  ๑  

อัตรา  (อัตราเลขที่  ร.๐๑๐๐)  สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  

บาท  ทั้งน้ีเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย 
 

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

     ๑ .๑  ผู้ ส มั ค ร เข้ า รั บ ก า ร คั ด เลื อ ก จ ะ ต้ อ งมี คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไป  ต าม ป ระ ก าศ ส ภ า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันที่ ๑๘ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังน้ี  

(๑)   มีสัญชาตไิทย 

(๒)   มีอายุไมต่่ ากว่าสบิแปดปีบรบิูรณ์ 

             (๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิทรง

เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรสิุทธ์ิใจ 

(๔)   ไมเ่ป็นผูม้ีร่างกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได ้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๕)   ไมเ่ป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดจีนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๖)   ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

(๗)   ไมเ่ป็นผูเ้คยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า 

ความผิด 

(๘)   ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

(๙)   ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย  หรือให้ออกด้วย 

เหตุผลอยา่งอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอื่น 

 



๒ 
 

 
 

                       
                                           

            (๑๐) ไมเ่ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

             (๑๑)  ไมเ่ป็นผูเ้คยกระท าการทุจริตในการสอบข้าราชการ  หรือเข้าเป็นพนักงานของรัฐ 

หรือเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย     
 

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และย่ืนใบสมัครได้ที่ หน่วยบุคคล  

งานบริหาร  ส านักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน ต้ังแต่วันที่ ๑  กันยายน – ๑๕  

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ 

ณ อาคารส านักงาน ชัน้ ๑ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ ที่ ๐–๒๙๔๒–๘๗๗๒-๓  ต่อ ๑๐๖ 

 

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

๓.๑  ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความ

และลงนามดว้ยลายมือของตนเอง  

๓.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้คร้ัง

เดยีวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  

๓.๓  ส าเนาใบปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้

ในรายละเอียด 

๓.๔  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนค าน าหน้าช่ือ หรือเปลี่ยนช่ือ หรือเปลี่ยนนามสกุล(ในกรณี

ที่มีการเปลี่ยน) เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาหนังสือหย่า ส าหรับหญงิที่ท าการสมรสแล้ว 

๓.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

๓.๖  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดอืน 

 ๓.๗  ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สาม ีภรรยา พ่ีน้องรว่มบิดา มารดาเดยีวกัน จ านวน 

๓ ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกค ารับรองลงในแบบฟอร์ม ทั้งนีห้น่ึงในจ านวนผู้รับรองดังกลา่ว

ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างประจ า หรือหากรับราชการทหารหรือต ารวจ

ต้องมียศไมต่่ ากว่ารอ้ยเอก 

๓.๘  เพศชายให้แนบหนังสือส าคัญ แบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือ 

ใบรับรองผลการตรวจเลอืก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับ

ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ชุด 
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หมายเหตุ  เอกสารรายการที่ ๓.๑  – ๓.๕  ต้องย่ืนในวันสมัคร ส่วนเอกสารรายการที่ ๓.๖ – ๓.๘ 

ย่ืนเพ่ิมเตมิในวันที่เข้ารับการคัดเลอืกภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 

๔. ค่าธรรมเนยีมการสมัคร 

  ให้ผู้สมัครเสยีค่าธรรมเนียมการสมัครต าแหน่งละ  ๑๐๐  บาท   

 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ท าการคัดเลือก และ

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 

  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ท าการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ

คัดเลอืก จะประกาศ ให้ทราบในวันที่  ๑๗ – ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๔  ที่ www.sp.ku.ac.th 
 

๖. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน 

  ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๕   สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

                                                                           
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด  ชมภูนิช) 

                  รองอธิการบดฝี่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

ส านักการกฬีา  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ลงวันที่   ๒๕    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

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

 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

เพ่ือจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดอืน ๑๕,๐๐๐ 

บาท  สังกัดงานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ ส านักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีห รือ เทียบ เท่า ไม่ ต่ ากว่า นี้   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัญชี  การ เงิน  

คอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ เลขานุการ และสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง   

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

๑. มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน  เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร

บุคคล งานจัดระบบงานการเงินและบัญชี  พัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย

เอกสารรวบรวมข้อมูลและสถิติ เป็นต้น 

๒. มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  สรุปรายงานเพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในดา้นต่างๆ 

ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอข้อมูล  รวมไปถึงการร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงาน และ 

จัดท ารายงานการประชุม 

๓. มีความรูค้วามเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย  

ว่าดว้ยระเบียบข้าราชการแผ่นดนิ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 

๔. มีความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ของประเทศไทย 

๕. มีความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง โดยเฉพาะอ่านได้เป็นอย่างดี 

๖. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสมแก่การ

ปฏิบัติงาน 

๗. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีในเชิงสร้างสรรค์ต่อ

สิ่งแวดล้อมรอบตนเอง 
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วิธีการคัดเลือก  (ใช้เวลาในการสอบ  ๒  ชัว่โมง) 

สอบข้อเขียน  

๑.๑  ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

๑.๒   ภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

สอบสัมภาษณ์  

ภาควิชาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ์การคัดเลือก 

  ผู้ที่ไดรั้บคัดเลอืกต้องเป็นผูส้อบได้คะแนนในแตล่ะภาคไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๕๐  ยกเว้น ภาคความรู้ 

ความสามารถเฉพราะต าแหน่งต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๖๐  และได้คะแนนรวมทั้งส้ินไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๖๐  

ส่วนงานเจ้าของอัตรา 

งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ  ส านักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา 

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


