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ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
………………………………………………………….
ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงาน
จ้างเหมาเอกชน จานวน ๘๓ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน
ประจาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดสรร
แนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรงตามที่กาหนด คือ
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคเอดส์
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
/(๑๑) ไม่เป็นผู้เคย...
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(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
(๑๔) สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่รับสมัครสอบเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน
๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑) จานวน ๓ รูป
๓.๒ สาเนาแสดงผลการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ เอกสารตาม ๓.๒) และ ๓.๓) จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
๓.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละจานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละจานวน
๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔. กาหนดการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดสรร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐-๓๘๐๕-๔๑๙๒
๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัค ร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดสรรสาหรับผู้นั้น
เป็นโมฆะ
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
และทางเว็บไซต์ http://www.chonburi-ipe.ac.th
/๗. กาหนดการสอบ...
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๗. กาหนดการสอบคัดเลือก
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ถนนสุขุมวิท
ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๗.๑ กลุ่มอาจารย์
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ยื่นหลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สัมภาษณ์
(กรณี ใ ช้ ผ ล TOEFL, TOEIC, ฯลฯ ดู เ กณฑ์ ค ะแนนการทดสอบภาษาอั ง กฤษได้ จ าก
รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๖๑ แนบท้าย)
๗.๒ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
ตาแหน่งที่ ๒.๑ – ๒.๑๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(สอบปฏิบัติ)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ
(สัมภาษณ์)
ตาแหน่งที่ ๒.๑๕ – ๒.๑๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ
(สัมภาษณ์)
๘. เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘.๒ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน
สมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้
เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรตามลาดับคะแนนสอบ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สานักงานรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี และทางเว็บไซต์
http://www.chonburi-ipe.ac.th
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดสรร
ผู้ผ่านการคัดสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี กาหนด
ผู้สมัครสอบคัดสรรจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด และผู้สมัครสอบคัดสรรไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตชลบุรี
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