ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
------------------------ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ วิท ยาเขตสมุ ท รสาคร มี ค วามประสงค์จ ะรับ สมั ค รสอบ
คัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการด้วยเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน:
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบดาเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป (ภาคสนาม) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 1
อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้
การพรรณนาลักษณะงาน
(JOB DESCRIPTION)
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
2. ทาความสะอาดอาคาร สานักงาน ให้สะอาด เรียบร้อย
3. ดูแลรักษาทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ภายในสานักงาน จัดเตรียมและอานวยความสะดวก ให้กับ
ผู้ที่มาติดต่อขอใช้สถานที่
4. ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การระบุคุณสมบัติเฉพาะงาน
(JOB SPECIFICATION)
1. มีประสบการณ์ในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องมือทาความ
สะอาด และเครื่องใช้ภายในสานักงาน
2. มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
3. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
6.ขยันอดทนต่อภาระหน้าที่ได้ดี
7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
8. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ

2. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป (ภาคสนาม) ไม่จากัดวุฒิการศึกษาจานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง
เดือนละ 8,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้
การพรรณนาลักษณะงาน
(JOB DESCRIPTION)
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
2. ทาความสะอาดอาคาร สานักงาน ให้สะอาด เรียบร้อย
3. ดูแลรักษาทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ภายในสานักงาน จัดเตรียมและอานวยความสะดวก ให้กับ
ผู้ที่มาติดต่อขอใช้สถานที่
4. ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การระบุคุณสมบัติเฉพาะงาน
(JOB SPECIFICATION)
1. มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด
4.ขยันอดทนต่อภาระหน้าที่ได้ดี
5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
6. มีจิตอาสาที่พร้อมจะให้บริการ
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2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่น เฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
2.7 กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคคล สานักงานรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่
วันที่ 5– 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการเพิ่มเติมโทร 034 – 435899 หรือ 087-790-1766
3.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก
3.2.1 วุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้
มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ
3.2.2 บัตรประจาตัวประชาชน
3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
3.2.4 เอกสารอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
3.2.5 หลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน ๑
ฉบับ
4.เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
4.๑ ผู้ส มั ครสอบคั ดเลือ กจะต้ องรับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทาให้ผู้สมัคร
สอบคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน
2562 ณ งานบุคคล สานักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
สมุทรสาครเพิ่มเติมโทร 034 – 435899 หรือ 087-790-1766
6. วิธีการสอบคัดเลือก
6.1 สอบปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
6.2 สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)
6.3 ประเมินบุคคลจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการ
สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบคัดเลือก (20 คะแนน)
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้สอบต้องสอบปฏิบัติงาน และได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
7.2 ผู้สอบต้องสอบสัมภาษณ์ และได้คะแนนไม่น้อยกว่า 20 คะแนน
7.3 คะแนนจากประวัติด้านต่างๆ และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
คัดเลือก ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 10 คะแนน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และจะขึน้
บัญชีไว้เป็นเวลา 30 วัน โดยวิทยาเขตสมุทรสาครจะมีหนังสือแจ้งให้มาทางานตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้ในกรณีที่มี
อัตราว่างหรือว่าจ้างบุคลากรเพิ่ม
8. วันเวลาและสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก
อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
9. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน2562 ณ สานักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
10. วันรายงานตัว/ทาสัญญาจ้างและวันปฏิบัติงาน
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัว ทาสัญญาจ้างและมาปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2562 เวลา 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร

