ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ
------------------------ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการด้วยเงินงบประมาณประจาปี 2562 แผนงาน: พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบดาเนินงาน: ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะจ้าง เงินค่าจ้างทีจ่ ะได้รบั และระยะเวลาการจ้าง
1.1 ตาแหน่งอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขา
วิชาพลศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.2 ตาแหน่งอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.3 ตาแหน่งอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
พลศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.4 ตาแหน่งอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,500 บาท
1.5 ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.6 ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.7 ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.8 ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท
1.9 ตาแหน่งอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีหรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 17,500 บาท
๒. คุณสมบัติของผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นชาวต่างประเทศ
(๒) มีอายุไม่ตากว่
่ า ๒๒ ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
/(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ...

-2(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
3.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคคล สานักงานรอง
อธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วนั ที่
3-14 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
3.๒ หลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ พร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก
3.2.1 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
3.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
3.2.4 เอกสารอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวน
1 ฉบับ
๔. เงือ่ นไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มคี วามผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่วา่ ด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับ
การอนุมัตจิ ากผู้มอี านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๕. การประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานทีส่ อบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 17 กันยายน 2561
ณ งานบุคคล สานักงานรองอธิการบดีฯ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
๖. วิธกี ารสอบคัดเลือก
ทดสอบความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ทุกตาแหน่งจะประเมิน
บุคคลจากประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
คัดเลือก
7. วัน เวลาและสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
สัมภาษณ์ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก
อาคารวิทยบริการ
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สานักงานรองอธิการบดี
/๙. เกณฑ์การตัดสิน...

-3๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. วันรายงานตัวและวันปฏิบตั งิ าน
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง 12.00 น.
และมาปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หากไม่
มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.๒๕61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ
------------------------ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการด้วยเงินงบประมาณประจาปี 2562 แผนงาน: พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ ๑: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบดาเนินงาน: ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะจ้าง เงินค่าจ้างที่จะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง
1.1 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานติดตามประเมินผล งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 10 ปีติดต่อกันขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ/สาขาการจัดการ/สาขาคอมพิวเตอร์หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑5,0๐๐ บาท
1.2 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์และงานเทคนิคต่างๆ วุฒิการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปวส./ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ
๑5,0๐๐ บาท
1.3 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนางานบุคคล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา /สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านกีฬา จานวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑5,0๐๐ บาท
1.4 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานพัฒนาบุคคล มีประสบการณ์ในการทางานตัง้ แต่
5 ปีติดต่อกันขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ อนุปริญญา ปวส./ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ/สาขา
การจัดการ/สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ
๑2,5๐๐ บาท
1.5 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร งานพัฒนาบุคคล วุฒิการศึกษาระดับ อนุปริญญา
ปวส./ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ/สาขาการจัดการ/สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง จานวน 11 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑1,5๐๐ บาท
1.6 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและพิมพ์เอกสาร วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา
บริหารธุรกิจ/สาขาการจัดการ/สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๑1,0๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
/(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุก...

-2(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทา
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๗) กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
.
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคคล สานักงาน
รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งแต่วันที่ 3-14 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
3.๒ หลักฐานทีต่ อ้ งยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก
3.2.1 สาเนาวุฒิการศึกษา หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
3.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
3.2.4 เอกสารอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ) เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
จานวน ๑ ฉบับ
๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ ส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณลั กษณะเฉพาะที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผล
ทาให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๕. การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 17 กันยายน 2561
ณ งานบุคคล สานักงานรองอธิการบดีฯ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
๖. วิธีการสอบคัดเลือก
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ทุกตาแหน่งจะประเมิน
บุคคลจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
คัดเลือก
7. วัน เวลาและสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
สัมภาษณ์ในวันที่ 19 กันยายน ๒๕61 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
บางหญ้าแพรก อาคารวิทยบริการ
/8. ประกาศรายชื่อ...

-38. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สานักงาน
รองอธิการบดี
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และจะ
ขึ้นบัญชีไว้ เป็นเวลา 1 ปี โดยวิทยาเขตสมุทรสาคร จะมีหนังสือแจ้งให้มาทางานตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
ในกรณีที่มีอัตราว่างหรือว่าจ้างบุคลากรเพิ่ม
๑๐. วันรายงานตัวและวันปฏิบตั งิ าน
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.
และมาปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร หากไม่มารายงานตัวถือ
ว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทิ ยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ
------------------------ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง
บุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ ด้วยเงินงบประมาณประจาปี 2562 แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ ผลผลิตที่ ๑: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
งบดาเนินงาน: ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะจ้าง เงินค่าจ้างทีจ่ ะได้รบั และระยะเวลาการจ้าง
1.1 เจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดประจาอาคารสถานที่ วุฒิการศึกษา ป.4 ขึ้นไป มีประสบการณ์
ในการทางานตั้งแต่ 5 ปีตดิ ต่อกันขึ้นไป จานวน 3 คน ค่าจ้างเดือนละ 8,4๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
1.2 เจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดประจาอาคารสถานที่ วุฒิการศึกษา ป.4 ขึ้นไป จานวน 4 คน
ค่าจ้างเดือนละ 8,0๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน
2562
1.3 เจ้าหน้าทีง่ านดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม วุฒิการศึกษา ป.4 ขึ้นไป จานวน 3 คน
ค่าจ้างเดือนละ 8,4๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน
2562
1.4 เจ้าหน้าทีย่ านพาหนะ และงานซ่อมบารุงยานพาหนะ วุฒิการศึกษา ป.4 ขึ้นไป จานวน 1 คน
ค่าจ้างเดือนละ 11,5๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30
กันยายน 2562
1.5 เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย วุฒิการศึกษา ป.4 ขึ้นไป จานวน 3 คน ค่าจ้างเดือนละ
12,0๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
๒. คุณสมบัติของผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศชายหรือหญิง มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตากว่
่ า 25 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๗) ต้องผ่านพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
/3. การรับสมัครสอบคัดเลือก...

-23. การรับสมัครสอบคัดเลือก
3.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคคล สานักงานรอง
อธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตัง้ แต่วนั ที่ 3-14
กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
3.๒ หลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ พร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก
3.2.1 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน ๑ ฉบับ
3.2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
3.2.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
3.2.4 เอกสารอื่นๆ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล) เช่น ใบสาคัญการสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
3.2.5 สาเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผูส้ มัครเพศชาย) จานวน
๑ ฉบับ
๔. เงือ่ นไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
๔.๑ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่สมัครสอบคัดเลือกอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับ
การอนุมัตจิ ากผู้มอี านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
๕. การประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานทีส่ อบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 17 กันยายน ๒๕61
ณ งานบุคคล สานักงานรองอธิการบดีฯ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
๖. วิธกี ารสอบคัดเลือก
ทดสอบความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับตาแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน) ทุกตาแหน่งจะประเมิน
บุคคลจากประวัตสิ ่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
คัดเลือก
7. วัน เวลาและสถานที่ ในการสอบคัดเลือก
สัมภาษณ์ในวันที่ 19 กันยายน ๒๕61 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก
อาคารวิทยบริการ
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 20 กันยายน ๒๕61 ณ สานักงานรองอธิการบดี
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

/๑๐. วันรายงานตัว...

-3๑๐. วันรายงานตัวและวันปฏิบตั งิ าน
ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 กันยายน ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 น.
และมาปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร

คาสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ที่ 164/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานให้ราชการ
---------------------------ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลปฏิบัติ
งานให้ราชการด้วยเงินงบประมาณประจาปี 2562 แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ผลผลิตที่ ๑: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
งบดาเนินงาน: ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือก
ดังนี้
1. เจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร ประกอบด้วย
1.1 นางสาวนันทนาพร ภู่เพ็ชร์
1.2 นางสาวยุภา สารมะโน
1.3 นางสาวสุดารัตน์ เทพวิเชียร
2. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัช ภิรมย์
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวยุพาภรณ์ สิงห์ลาพอง
กรรมการ
2.3 จ่าสิบตารวจหญิง ศิริลักษณ์ กมลรัตน์
กรรมการ
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรพิ ร รุ่งเรือง
กรรมการ
2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวพจน์ จันทร์เสม
กรรมการ
2.6 นายปรัชญา สภาพงศ์
กรรมการ
2.7 นายสมโภชน์ มหาวัน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ สอบสัมภาษณ์บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก และสรุปรายงานผลการสอบคัดเลือกให้รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร ทราบ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สั่ง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน)
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร

