
ประกาศฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

************************************ 
๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จ ำนวน ๒๑ อัตรำ 
๒. อัตรำค่ำตอบแทน 
 ๑๘,๐๐๐ บำท/เดือน  
๓. ระยะเวลำในกำรจ้ำง 
 ๑๒ พฤษภำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
๔. วุฒิกำรศึกษำ 
 ระดับกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือ เทียบเท่ำในสำขำท่ีเกี่ยวข้อง  
๕. สังกัด 
 ฝ่ำยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
๖. ลักษณะงำน 
 ๖.๑ แนะน ำให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และศึกษำ ค้นคว้ำงำนวิจัยด้วย
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำที่เก่ียวข้อง โดยปฏิบัติงำนประจ ำห้องดังนี้ 
       ๖.๑.๑ ห้องทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
       ๖.๑.๒ ห้องสมรรถภำพทำงกำย 
       ๖.๑.๓ ห้องฝึกสภำพอำกำศบนที่สูง 
       ๖.๑.๔ ห้องฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำย 
       ๖.๑.๕ ห้องปฏิบัติกำรทำงสรีรวิทยำ 
       ๖.๑.๖ ห้องปฏิบัติกำรทำงจิตวิทยำกำรกีฬำ 
             ๖.๑.๗ ห้องปฏิบัติกำรทำงโภชนำกำรกีฬำ 
       ๖.๑.๘ ห้องปฏิบัติกำรทำงชีวกลศำสตร์ 
       ๖.๑.๙ ห้องปฏิบัติกำรทำงเทคโนโลยีกีฬำ 
 ๖.๒ ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์       
กำรกีฬำ ให้สอดคล้องกับงำนในห้องต่ำงๆ ที่รับผิดชอบ 
 ๖.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ช่วยควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องมือ อุปกรณ์ แก้ไขปัญหำกำรใช้งำนของระบบ   
กำรท ำงำนต่ำง ๆ ของอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบของเครื่องมือ รวมทั้งให้ระบบต่ำงๆ สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
 ๖.๔ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
๗. เกณฑ์กำรสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้จัดจ้ำงเป็นนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ได้จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๗.๑ มีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
 ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป ในระดับปริญญำตรี หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง (สมัคร) 
 ๗.๓ มีบุคลิกภำพและทัศนคติ ตำมท่ีองค์กรต้องกำร 
 ๗.๔ ต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชำย) 
 



๘. วิธีกำรคัดเลือก 
 สอบสัมภำษณ์ 
๙. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร 
 ๙.๑ รูปถ่ำยขนำด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จ ำนวน ๒ รูป (หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ สวมเสื้อเชิ้ต 
สีขำวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้ำ)    
 ๙.๒ ส ำเนำบัตรประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ๙.๓ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ใบปริญญำบัตร และแสดงผลกำรเรียน Transcript) 
 ๙.๔ ใบรับรองแพทย์ 
 ๙.๕ ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (ถ้ำมี) 
 ๙.๖ ส ำเนำหลักฐำนคะแนนผลสอบรับรองภำษำอังกฤษ TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, CU-TEP, MU-
elt หรือ TU-GET (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ซึ่งมีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ำยของกำรสมัครเข้ำศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ (ถ้ำมี) 

๙.๗ ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสำรทุกฉบับต้อง “รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง”และลงลำยมือชื่อก ำกับ) 
๑๐. ก ำหนดกำรรับสมัคร กำรสอบ และกำรประกำศผลกำรสอบ 
 ๑๐.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๓ ทำง E-mail 
 ๑๐.๒ ประกำศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๓ สอบสัมภำษณ์ วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
 ๑๐.๔ ประกำศผลผู้สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
หมำยเหตุ  

๑. ส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ นำงสำวอัมพวัน สีด ำ อำคำรอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมำก งำนวิชำกำรและ
วิจัยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โทร. 086-316-7986 หรอื e-mail : pig1980@hotmail.com 

๒. กำรเริ่มปฏิบัติงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ของโรคระบำด  
ไวรัสโคโรนำ (Covid-19) และประกำศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินจำกรัฐบำล 

๓. กำรพิจำรณำผลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านเวชศาสตร์กีฬา 

************************************ 
๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 ๑.๑ นักกำยภำพบ ำบัด       จ ำนวน  ๒  อัตรำ 
 ๑.๒ พยำบำล                จ ำนวน  ๓  อัตรำ 
 ๑.๓ นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำหรือนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  จ ำนวน  ๒  อัตรำ 
๒. อัตรำค่ำตอบแทน  
 ๑๘,๐๐๐ บำท/เดือน  
๓. ระยะเวลำในกำรจ้ำง 
 ๑๒ พฤษภำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ 
๔. วุฒิกำรศึกษำ 
 ระดับกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือ เทียบเท่ำในสำขำที่เก่ียวข้องของแต่ละต ำแหน่ง   
๕. สังกัด 
 ฝ่ำยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
๖. ลักษณะงำน 
 ๖.๑  นักกำยภำพบ ำบัด  
  แนะน ำให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ ด้ำนกำยภำพบ ำบัดทำงกำรกีฬำ กำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูสภำพ
ร่ำงกำยของนักกีฬำและบุคลำกรทำงกำรกีฬำที่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรเล่นกีฬำ ช่วยดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครื่องมือทำงกำยภำพบ ำบัดที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน กำรรักษำ กำรฟ้ืนฟูสภำพ
ร่ำงกำย และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย ณ งำนกำยภำพบ ำบัด 
 ๖.๒ พยำบำล 
  ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพยำบำลประจ ำห้องตรวจรักษำ หรือปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ประจ ำ
ห้องคลินิกทันตกรรมหรือปฏิบัติงำนประจ ำห้องพักจ ำลองสภำพอำกำศบนที่สูง  
 ๖.๓ นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำหรือนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

ปฏิบัติงำนหรือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนประจ ำห้องปฏิบัติกำรชีวเคมี ในกำรเตรียมควำมพร้อม
ของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ น  ำยำและสำรเคมี หรือช่วยตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงห้องห้องปฏิบัติกำร พร้อม
บันทึกกำรรับ กำรส่ง สิ่งส่งตรวจ  รำยงำนและสรุปผลกำรตรวจวิเครำะห์ หรือ 
   ปฏิบัติงำนหรือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงำนประจ ำห้องเอ็กซเรย์ ในกำรเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ใน
กำรถ่ำยภำพเอ็กซเรย์  ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรบ ำรุงรักษำอย่ำงถูกวิธี  
๗. เกณฑ์กำรสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้จัดจ้ำงเป็นนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำจะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและผลคะแนนกำรสอบคัดเลือก ดังนี  
 ๗.๑ มีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
 ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม ตั งแต่ ๒.๕๐ ขึ นไป ในระดับปริญญำตรี หรือสำขำที่เก่ียวข้อง (สมัคร) 
 ๗.๓ มีบุคลิกภำพและทัศนคติ ตำมท่ีองค์กรต้องกำร 
 ๗.๔ ต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชำย) 
 7.6 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ใบผ่ำนกำรอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับต ำแหน่ง ฯลฯ 
 



๘. วิธีกำรคัดเลือก 
 สอบสัมภำษณ์ 
๙. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร 
 ๙.๑ รูปถ่ำยขนำด ๑ x ๑.๕ นิ ว จ ำนวน 2 รูป (หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตำด ำ สวมเสื อเชิ ตสี
ขำวใส่สูท พื นหลังสีฟ้ำ)    
 ๙.๒ ส ำเนำบัตรประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 ๙.๓ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (ใบปริญญำบัตร และใบแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript)) (รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง) 
 ๙.๔ ใบรับรองแพทย์ 
 ๙.๕ ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว (ถ้ำมี) 
 ๙.๖ ส ำเนำหลักฐำนคะแนนผลสอบรับรองภำษำอังกฤษ TOEIC, TOEFL iBT, IELTS, CU-TEP, MU-
elt หรือ TU-GET (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ซึ่งมีอำยุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสุดท้ำยของกำรสมัครเข้ำศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ (ถ้ำมี) 
 ๙.7 ส ำเนำหลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสำรทุกฉบับต้อง “รับรอง
ส ำเนำถูกต้อง”และลงลำยมือชื่อก ำกับ)  
๑๐. ก ำหนดกำรรับสมัคร กำรสอบ และกำรประกำศผลกำรสอบ 
 ๑๐.๑ รับสมัครตั งแต่วันที่ 15 - 27 เมษำยน ๒๕๖๓ ทำง E-mail 
 ๑๐.๒ ประกำศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 29 เมษำยน ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๓ สอบสัมภำษณ์ วัน ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
 ๑๐.๔ ประกำศผลผู้สอบผ่ำนกำรสัมภำษณ์ ในวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
หมำยเหตุ  

๑. ส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่ นำงสำวอัมพวัน สีด ำ อำคำรอินดอร์สเตเดี ยม หัวหมำก งำนวิชำกำรและ   
วิจัยวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ โทร. 086-316-7986 หรือ e-mail : pig1980@hotmail.com 

๒. กำรเริ่มปฏิบัติงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ขึ นอยู่กับสถำนกำรณ์ของโรคระบำด  
ไวรัสโคโรนำ (Covid-19) และประกำศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินจำกรัฐบำล 

๓. กำรพิจำรณำผลขึ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
 

mailto:pig1980@hotmail.com


 

ใบสมัคร 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ บุคลากรด้านเวชศาสตร์การกีฬา 

สาขา........................................................................................... 

ประจ าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ประจ าปีงบประมาณ .............................. 

1. ชื่อ - ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................... 

2. ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................... ........ 

3. เลขประจ าตัวประชาชน                      

4. สัญชาติ ....................... เชื้อชาติ ................................ ศาสนา .................................  หมู่โลหิต ............ 

5. เกิดวันที่ ...... เดือน .......................... พ.ศ. .......... อายุ ....... ปี  ............. เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   

6. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ...................... หมู่ที่ .................... ต าบล/แขวง ........................................................  

          อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 

โทรศัพท์บ้าน .......................................................... โทรศัพท์มือถือ ......................................................  

E – mail …………………………………………...............................................................................................  

7. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...............หมู่ที่ .................... ต าบล/แขวง....................................................  

          อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 

          โทรศัพท์บ้าน ...........................................................  

8.  ชื่อภรรยาหรือสามี 

ชื่อ........................................................................................สัญชาติ ......................... ศาสนา ............... 

อาชีพ ...................................................................................   

     9.  ชื่อบิดา................................................................................. สัญชาติ ......................... ศาสนา ............... 

อาชีพ ...................................................................................  

     10. ชื่อมารดา ............................................................................สัญชาติ ......................... ศาสนา................. 

อาชีพ ...................................................................................        

 

 

 

 

รูปถ่าย 1x1 ½ 

จ านวน 2 รูป 



11. ประวัติการศึกษา    

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา เกรดเฉล่ีย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
 

      12. ประวัติการอบรม ฝึกงาน ดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ........................................................................... . 

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

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

      13.  มีความรู้พิเศษอะไรบ้าง.........................................................................................................................  

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      14. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ระดับ   

    ภาษา ดี ปานกลาง พอใช้

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาอื่น ๆ (ระบุ.......................................)

ดีมาก

 

15. ประวัติการท างาน  

 (1)......................................................................................................................................................  
 (2)............................................................................................................................. ......................... 
 (3).................................................................................................... .................................................. 

   ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ค าสัตย์ปฏิญาณว่าข้อความท่ีกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริง 

 

        (ลงชื่อ) ............................................................ผู้สมัคร 

              (...............................................................) 

      ยื่นใบสมัครวันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. …....... 

หมายเหตุ 
 - ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร เอกสารแนบประกอบคุณสมบัติต่าง ๆ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
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