
 

 

 
 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

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

  ด้วย สถาบันการพลศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ    
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ        
เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของ         
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕ ๕๒  และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ             
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  
ลงวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕ ๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป               
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
  ชื่อต าแหน่ง  ๑. เจ้าพนักงานห้องสมุด   จ านวน ๑ อัตรา  
     ๒. นักวิชาการพัสดุ   จ านวน ๒ อัตรา 
     ๓ . นักจัดการงานทั่วไป   จ านวน  ๑ อัตรา 
     ๔. นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน  ๒ อัตรา 
     ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  ๖ อัตรา 
     ๖. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑ อัตรา 
     ๗. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์   จ านวน  ๑ อัตรา 
     ๘. นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน ๑ อัตรา  
     ๙. นิติกร    จ านวน ๒ อัตรา  
     ๑๐. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลระบบทางการศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  
     ๑๑. นักวิชาการศึกษา   จ านวน ๑ อัตรา  
     ๑๒. นักวิชาการธุรกิจกีฬา   จ านวน ๑ อัตรา  
     ๑๓. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอนุรักษ์   
          และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย  จ านวน ๑ อัตรา  
รวม ๒๑ อัตรา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้ 
 - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 

/๒. คุณสมบัต.ิ.. 
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๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร  
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ   

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ 

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า  

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  
หมายเหต ุ   

  ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง               
ของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ      
ส่วนท้องถิ่น 
  ๒. ต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม       
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  มายื่นในวันท าสัญญาจ้าง 

๓. ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  สถาบันการพลศึกษาไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ  
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร              
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๓๘ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศฉบับนี้)  
  
๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑  วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครหรือ ดาวน์โหลด ใบสมัครจากเว็ปไซต์           
ของสถาบัน การพลศึกษา  www.ipe.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สถาบัน          
การพลศึกษา ส านักงานอธิการบดี  เลขที่ ๓๓๓  หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง       
จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ภาคบ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

  ๓ .๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน    

๖ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน ๓ รูป 
 
 

/(๒) ส าเนา... 
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(๒)  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) ที่แสดงว่า         
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครสอบ  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาตามข้อ(๒) มายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร     
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
  (๔) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบส าคัญทหาร
กองเกิน(ใบ สด.๙) ใบส าคัญทหารกองหนุน (สด.๔๓) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”             
และลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ  
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ต าแหน่งละ ๒๐๐ บาท และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
สมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

   ๓ .๔ เงื่อนไขในการรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร  
         ผูส้มัครเข้ารับการเลือกสรร จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่           
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง         
กรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณี               
ที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่ง         
ที่สมัครอันมีผลท าให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร                  
และการได้เข้ารับการเลือกสรรส าหรับผู้นั้นเป็นโมฆะ และสถาบันการพลศึกษาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  ๔.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  สถาบันการพลศึกษา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่  ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ส านักงานอธิการบดี สถาบัน การพลศึกษา เลขที่ ๓๓๓  หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท             
ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.ipe.ac.th  
หรือโทรศัพท์ ๐ ๓๘๐๕ ๔๒๔๗   
  ๔.๒ วันสอบ เวลา และสถานที่สอบ 
  สถาบันการพลศึกษา จะจัดสอบ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชลบุรี  ถนนสุขุมวิท ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 ๕.๒ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 

/๕.๓ การประเมิน... 
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 ๕ .๓ การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน  ความสามารถ ประสบการณ์ อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ  
และบุคลิกภาพอ่ืน ๆ โดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   

๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ๖.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
ในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
      ๖.๒  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะในข้อที่      
๑ – ๓  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  
จะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันจะให้ผู้ที่มา
สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 ๖.๓  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยบรรจุลงหน่วยงานตามประกาศ        
รับสมัครฯ หรือตามท่ีสถาบันการพลศึกษาเห็นสมควร 

๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
       สถาบันการพลศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ วันที่  ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ส านักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา  หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  
www.ipe.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับจาก
วันประกาศข้ึนบัญชี หรือเม่ือมีการประกาศรับสมัครใหม่ในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้แล้วแต่กรณี 

๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ๙.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดท าสัญญาจ้างตามล าดับที่ตามบัญชีรายชื่อ                   
ผู้ผ่านการเลือกสรร  
 ๙.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีสถาบันการพลศึกษาก าหนด 
 ๙.๓ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น  
 ๙.๔  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นในวันท าสัญญาจ้างด้วย 
  ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าต าแหน่งว่างที่มี และภายหลังหากมีต าแหน่งว่าง        
ในลักษณะงานเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน สถาบันการพลศึกษา อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร              
ที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

ประกาศ  ณ วันที่   ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

            

            นายสมพงษ์  ชาตะวิถี 

           (นายสมพงษ์  ชาตะวิถี) 
       อธิการบดสีถาบันการพลศึกษา 
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