
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป 
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ต าแหน่งที่  ๑  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา 
หน่วยงาน ฝุายพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน  ๒  อัตรา 
 ค่าจ้าง ๑๑,๖๘๐ บาท 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรีขั้นต่ าหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  

๒. มีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
รายละเอียดงานโดยสังเขป 

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าคู่มือทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬา 
๓. ทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก และตรวจดัชนีมวลกาย 
๔. ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักเรียนและชุมชน 
๕. จัดโปรแกรมการฝึก เสริมสร้าง บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬา 
๖. ให้ความรู้ในการปูองกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการบาดเจ็บทางกีฬา 
๗. จัดท าทะเบียนคุม ดูแล รักษา และซ่อมแซมเครื่องมือเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย 
๘. ส ารวจ วิเคราะห์ และวางแผนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
๙. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๐. ส ารวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป 

สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

ต าแหน่งที่  ๒   ผู้ฝึกสอนกีฬา 
หน่วยงาน   ฝุายพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา  จ านวน  ๓  อัตรา 
  ค่าจ้าง  ๙,๐๐๐  บาท 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑. ได้รับปริญญาตรีขั้นต่ าหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพล
ศึกษา 

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมือนผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งทาง             
คุรุสภาออกให้  

๓. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
 

รายละเอียดงานโดยสังเขป 
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกสอนกีฬาที่ได้รับมอบหมาย 
๒. เตรียมการปฏิบัติงาน วางแผนฝึก จัดท าแนวการฝึก และแผนการฝึกสอนต่อโรงเรียนกีฬา 

และแจ้งให้นักเรียนทราบ 
๓. วัดและประเมินผลพัฒนาการและการเรียนการสอนให้ทันก าหนดเวลา ด้วยความยุติธรรม 

และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
๔. จัดท าเผยแพร่คู่มือหรือเอกสารประกอบการเรียนการฝึก และต าราในสาขากีฬาที่สอน 
๕. ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับกีฬาที่สอน เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการฝึก 
๖. ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในชั้นเรียนในสาขากีฬาที่สอน เพ่ือน ามาปรับปรุงการฝึก 
๗. อบรมนักเรียนให้มีน้ าใจนักกีฬา คุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท ปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านความประพฤติ 
๘. ให้ค าปรึกษา แนะน า และแนะแนวอาชีพ วิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 
๙. ให้บริการสังคมต่างๆ ได้แก่เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ เป็นวิทยากรผู้ให้การศึกษา หรือ

ฝึกอบรม ด้านกีฬา 
๑๐. ร่วมมือและช่วยงานการนิเทศกับผู้อ่ืนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกีฬาในโรงเรียน 
๑๑. บ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์กีฬา และสนามกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
๑๒. เสนอแผนงาน โครงการงบประมาณ ในชนิดกีฬาที่รับผิดชอบ 
๑๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป 
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

ต าแหน่งที่  ๓   พนักงานขับรถยนต์ 
หน่วยงาน    ฝุายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่คนขับรถยนต์  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ค่าจ้าง  ๗,๕๐๐ บาท 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

๑. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่น้อยกว่า ม.๓ หรือจบการศึกษาภาคบังคับ 
๒. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ ปี 
๓. มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขภาพร่างกาย 

แข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความ
ดันโลหิต  ตาบอดสี  โรคหัวใจ หรือโรคทีส่ังคมรังเกียจ 

๔. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (พร้อมหลักฐาน) 
๕. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจ าคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่

คดีกระท าโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๖. ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ  หรือติดยาเสพติดใดๆ 
๗. มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ การบ ารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา 

และเกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี 
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

รายละเอียดงานโดยสังเขป 
๑. บริการขับรถยนต์ราชการไปตามค าสั่งของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
๒. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถยนต์ โดยการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็ค

น้ ามันเครื่องตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรค ไฟส่องสว่าง ไฟหน้า ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยาง ตรวจเช็คน้ ากลั่น 
แบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศ  เครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คน้ ามันเชื้อเพลิงต้องเต็มอยู่เสมอ ให้อยู่ใน
ความพร้อมที่จะใช้งานบริการได้ตลอดเวลา หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที หากเห็นว่า
ข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่น ารถออกไปให้บริการ และแจ้งท าการแก้ไขโดยด่วน 

๓. ท าความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกตัวรถ ปัดกวาด ล้าง เช็ดถูภายในรถ ภายนอก
รถอยู่เป็นประจ าและทุกครั้งตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้พร้อมที่จะให้บริการได้ทันที 

๔. น ารถไปให้บริการ ณ จุดให้บริการพร้อมลงชื่อปฏิบัติงาน 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



 รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ภาระงานโดยสังเขป 
สังกัด โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ต าแหน่งที่  ๔   เจ้าหน้าที่คนงาน 
หน่วยงาน    ฝุายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานท าความสะอาด  ชาย   จ านวน  ๑  อัตรา 
                  หญิง  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ค่าจ้าง  ๗,๐๐๐ บาท 
 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑. สัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน               

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 
 ๔.๑ วัณโรคในระยะที่ปรากกฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
 ๔.๒ โรคเท้าช้างในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 ๔.๓ โรคติดสารเสพติดให้โทษ 
 ๔.๔ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 ๔.๕ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

 ๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
  การเมือง 

๕. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๖. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๗. มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามผู้ว่าจ้างก าหนด 

รายละเอียดงานโดยสังเขป 
๑. ท าความสะอาดอาคารเรียน อาคารส านักงาน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ หอพักนักเรียน 

อัฒจันทร์ โรงยิมและอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
๒. จัดเตรียมบ ารุงรักษาและให้บริการ การใช้อาคารสถานที่และสนามของโรงเรียนกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 
๓. รดน้ าต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน 
๔. เก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 


