ประกาศสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
สังกัดสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
---------------------------ดวย สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน ๑
อัตรา (อัตราเลขที่ ร.๐๖๑๖) สังกัดงานบริหาร อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เปนไปตาม
รายละเอียดแนบทาย
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
๑ .๑ ผู ส มั ค ร เข า รั บ ก า ร คั ด เลื อ ก จ ะ ต อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ทั่ ว ไป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิใ์ จ
(๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิด
(๘) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๙) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย หรือใหออกดวย
เหตุผลอยางอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

๒

หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๑) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบขาราชการ หรือเขาเปนพนักงานของรัฐ
หรือเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครไดที่ หนวยบุคคล
งานบริหาร สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต บางเขน ตั้งแตวันที่ 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. เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามายื่นในการสมัครเขารับการคัดเลือก
๔.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งผูสมัครจะตองกรอกขอความ
และลงนามดวยลายมือของตนเอง
๔.๒ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑½ X ๒ นิ้ว ซึ่งถายไวครั้ง
เดียวกันไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
๔.๓ สําเนาใบปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กาํ หนดไว
ในรายละเอียด
๔.๔ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลีย่ นนามสกุล(ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยน) เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาหนังสือหยา สําหรับหญิงที่ทําการสมรสแลว
๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน
๔.๗ ใหผูรับรอง ซึ่งมิใชบดิ า มารดา สามี ภรรยา พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน จํานวน
๓ ทาน ซึ่งรูจักกับผูสมัครเปนอยางดี กรอกคํารับรองลงในแบบฟอรม ทั้งนี้หนึ่งในจํานวนผูรับรองดังกลาว
ตองเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางประจํา หรือหากรับราชการทหารหรือตํารวจ
ตองมียศไมต่ํากวารอยเอก
๔.๘ เพศชายให แนบหนังสื อสํ าคัญ แบบ สด.๘ (สมุ ดประจํ าตัวทหารกองหนุ น) หรื อ
ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหารตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ พรอมสําเนาอยางละ ๑ ชุด
หมายเหตุ
เอกสารรายการที่ ๔.๑ – ๔.๕ ตองยื่นในวันสมัคร สวนเอกสารรายการที่ ๔.๖ – ๔.๘
ยื่นเพิม่ เติมในวันทีเ่ ขารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

๓

๔. คาธรรมเนียมการสมัคร
ใหผูสมัครเสียคาธรรมเนียมการสมัครตําแหนงละ ๑๐๐ บาท
๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทําการคัดเลือก และ
ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทําการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการ
คัดเลือก จะประกาศ ใหทราบในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ www.sp.ku.ac.th
๖. วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน
ปรากฏอยูในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผูชวยศาสตราจารยรัชด ชมภูนิช)
รองอธิการบดีฝายพัฒนาอยางยั่งยืนและสื่อสารองคกร

๔

รายละเอียดแนบทายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจางบุคคล
เขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔
.............................................
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เพือ่ จางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
สังกัดงานบริหาร สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ไม ต่ํา กว า นี้ ท างด า นโสตทั ศ นศึ ก ษา เทคโนโลยี ท างการ
ศึ ก ษา สื่ อ สารมวลชน วารสารศาสตร ศิ ล ปะการช า ง ศิ ล ปศึ ก ษาภาพถ า ยและเทคโนโลยี
การพิ ม พ เ วชนิ ทั ศ น อุ ต สาหกรรมศิ ล ป ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ความรูความสามารถที่ตองการ
๑. มีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อดิจิทัล สื่อออนไลน และอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ อาทิ
แปล เขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ การสัมภาษณ คลิปวีดีโอ
การนําเสนอวีดีทัศน การแปลความหมาย และนําเสนอสถิติขอมูลตางๆ ตามหลักวิชาโสตทัศนศึกษาเพื่อ
เผยแพรความรู ขอมูลอันเปนประโยชนดานตางๆ
๒. มีความสามารถในการใชอุปกรณตางๆ ในการถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถ
ดูแล รักษา ซอมแซมเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานเพื่อให
สามารถใชงานไดดีประหยัดงบประมาณของหนวยงาน
๓. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นทีใ่ ชในการปฏิบัติงานในหนาที่
๔. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย
๕. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการพูด ฟง โดยเฉพาะอานไดเปนอยางดี
๖. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของในงานที่รบั ผิดชอบอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติ
หน าที่ โดยเฉพาะโปรแกรมสื่ อ โปรแกรมการออกแบบต า งๆ เพื่ อ การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ
นําเสนอหนวยงาน เสริมภาพลักษณองคกรผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ

๕

๗. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน มีมนุษยสัมพันธที่ดี และทัศนคติที่ดี
วิธีการคัดเลือก (ใชเวลาในการสอบ ๒ ชัว่ โมง ๓๐ นาที)
สอบขอเขียน
๑.๑ ภาควิชาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑.๒ ภาคความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานในตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียนและผานระบบคอมพิวเตอร
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ
ภาควิชาความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เกณฑการคัดเลือก
ผูที่ไดรับคัดเลือกตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ยกเวน ภาคความรู
ความสามารถเฉพราะตําแหนงตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ และไดคะแนนรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวารอยละ ๖๐
สวนงานเจาของอัตรา
งานบริหาร สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน ๑ อัตรา
--------------------------------------

