
 
 

                        

 
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2566  
จ านวน 3 อัตรา  

-------------------------------------------------  
               ด้วยมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก 
เป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือสอบคัดเลือกฯ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

๑. ต าแหน่งและจ านวนที่รับสมัคร    
                     1.1 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติราชการประจ าที่ส านักงาน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและสุขภาพ  จ านวน  1  อัตรา 
                     1.2 ต าแหน่ง อาจารย์ สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) และกลุ่มวิชาภาษา  
(เลือก) ปฏิบัติราชการประจ าที่คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  1  อัตรา 
                     1.3 ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติราชการประจ าที่ส านักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จ านวน  1  อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร  
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
      (๑) มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 5๕ ปีบริบูรณ์ 

                           (๓) เปน็ผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

      (๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                           (๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
                           (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           (๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                           (๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นโรคที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม เช่น โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง โรคติดยา 
เสพติด  ให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง 
                           (๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงาน เป็นการ 
ชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 
                           (๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                            ไม่เป็นผูเ้คยถูกสั่งใหอ้อกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนกรณี    หย่อนความสามารถ  บกพร่องในหนา้ที่หรอืประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน                  
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                           (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
กรณีหย่อนความสามารถ  บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมองในกรณี 
ที่ถูกสอบสวน                  
                         ๒.๒ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้สมัครสอบต าแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้น ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ประกาศรับสมัคร 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ผนวก ก) 
                       ๓. อัตราค่าจ้าง 
                            3.1 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  11,500 บาท 
                            3.2 ต าแหน่ง อาจารย์ สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) และกลุ่มวิชาภาษา 
(เลือก) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  15,000 บาท 
                            3.3 ต าแหน่ง นายช่างโยธา อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  10,000 บาท 
                        ๔. ระยะเวลาการจ้าง 
                             เริ่มจา้งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2566 
                       ๕. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
                          ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล กลุ่มงานบริหาร  
ส านักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565  ถึง   
11 ตุลาคม 2565   ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ    
                       ๖. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
                           6.1 รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีด า ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  
(นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
                          6.2 ส าเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด 
อย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  จ านวน ๑ ฉบับ 
                          6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ 
                          6.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
                          6.5 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ส าเนาหนังสือส าคัญเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  
หรือใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) 
                          6.6 ใบรับรองประสบการณ์การท างาน (ถ้ามี) 
                          ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และ 
ลงลายมือชื่อ ก ากับเอกสารทุกฉบับ 
                       7.  การยื่นใบสมัคร 
                          7.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม) และกรอก 
รายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
                          7.2 ผู้สมัครต้องแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายไปรษณีย์ 
ไว้ในใบสมัคร 
                          7.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
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                            7.4 ผู้สมัคร รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง 
ตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา 
ไม่ตรงตามทีส่่วนราชการก าหนดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
                        8.  หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบคัดเลือก 
                              สอบสัมภาษณ์ (บุคลิกภาพความเหมาะสม) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็น 
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   
                        9. วัน เวลา สถานที่สอบ และประกาศผลสอบ 
                           9.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  และท่ีเว็บไซต์  http://www.tnsuudn.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๔๒๒2-3593  ในวันและเวลาราชการ 
                           9.2 ท าการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก ในวันที่  19 ตุลาคม 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ ส านักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  
                           9.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี และที่เว็บไซต์  http://www.tnsuudn.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๔๒๒2-3593  ในวันและเวลาราชการ 
                       10.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
                           ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างฯ ตามระเบียบพัสดุ โดยได้รับอัตรา 
ค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี และพร้อมท าปฏิบัติงาน 
ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2565             
                     

 ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
                           
 

               (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต) 
              รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ภาคผนวก ก 
แนบท้ายประกาศ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา 
บริการ จ านวน 3 ต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณ 2566 

ลงวันที่  5 ตุลาคม  2565  
--------------------------------------------------------- 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 
1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

    คุณสมบัติเฉพาะทาง ของผู้สมัครต้องมีดังนี้ 
           - มีความรู้ ความช านาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย ระเบียบ และ 
  ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย า 
- มีความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

 
ภาระงานหลัก 

1. งานสารบรรณ  
1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ  
1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
1.4 งานเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ  
1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ  
1.6 น าแฟ้มเสนอรองอธิการบดี   
1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ  
1.8 งานเดินหนังสือ  

2. งานเอกสารการพิมพ์  
2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ  
2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  
2.3 การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา  
2.4 การเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่ม  
2.5 การจัดพิมพ์ค าสั่ง  

3. งานประชุม  
3.1 การจัดท าหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม  
3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม  
3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม  

/3.4 การบันทึก... 



 
 

 

3.4 การบันทึกการประชุม  
3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม  
 

ภาระงานรอง 
1. จัดพิมพ์รูปเล่ม SAR 
2. จัดท าและหาข้อมูลSAR 
3. จัดท าและหาข้อมูลเพื่อกรอกในระบบ CHA QA Online 
4. จัดท าข้อมูล CHA QA Online 
5. งานอ่ืนๆที่ คณะมอบหมาย 
6.  ภาระงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
2. ต าแหน่ง อาจารย์ สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) และกลุ่มวิชาภาษา (เลือก)  
    ปฏิบัติราชการ ประจ าที่คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  1  อัตรา  

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของผู้สมัครต้องมีดังนี้ 
 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
 3. หากมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือในสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ มีงานวิจัย 
ในสาขาวิชาที่ก าหนดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ภาระงานหลัก 
          1. สอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษา (บังคับ) และกลุ่มวิชาภาษา (เลือก) มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ดังนี้ 
              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
            - รายวิชา มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                - รายวิชา มศ 052041 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
            - รายวิชา มศ 053046 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 

             คณะศิลปศาสตร์ 
             - รายวิชา มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
             - รายวิชา มศ 051058 หลกัการใช้ภาษาอังกฤษ 
            - รายวิชา มศ 052059 ภาษาอังกฤษส าหรับการกีฬา 

            คณะศึกษาศาสตร์ 

             - รายวิชา มศ 051057 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

             - รายวิชา มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  

 

/ภาระงานรอง... 
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ภาระงานรอง 
         1. ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
                  2. ปฏิบัติงานแนะแนวนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 
                  3. ควบคุมการรับสมัคร และการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 
                  4. รวบรวมเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
         5. รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี และคณะศิลปะศาสตร์ 
         6. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติราชการประจ าที่ส านักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
    วิทยาเขตอุดรธานี จ านวน  1  อัตรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
      1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
      1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.3 ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
      1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย 
พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
      1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
  2. ด้านการบริการ 
      2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่ สนใจได้
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
      2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      2.3 ประชาสัมพันธ์อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

          มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชา
หรือทางอ่ืนที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
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/2. ได้รับประกาศ... 



 
 

 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
เทคนิควิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค
วิศวกรรมส ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ ก่อสร้าง 
สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

     1. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย ความรู้ที่จ าเป็นในงานด้านช่างโยธา ความรู้เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ความรู้เรื่องกฎหมายในงานทางด้านช่างโยธา ความรู้
ทั่วไปเรื่องชุมชน ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 2. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะการ
ประสานงาน ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ทักษะการบริหารข้อมูล 
 3. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน การบริการเป็นเลิศ การท างานเป็นทีม 
และสมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ การมุ่งความปลอดภัย การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ การสั่งสมความรู้และความ
เชี่ยวชาญในสายอาชีพ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การ
ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นต้น 

 

 

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