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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุมพนักงานปฏิบัติงาน 
-------------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง      
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  กลุมพนักงานปฏิบัตงิาน จํานวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหนาที่
ในการสนับสนุนภารกิจดานวิชาการ นั้น  
 อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ
ขอ 8 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก                          
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 5 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวย 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ดังนี ้
 1.1  มีสัญชาติไทย 
 1.2  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และอายุไมเกินหกสิบป 
 1.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 1.4 ไม เปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน   
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรมอันดี จนเปนที่รังเกียจของ
สังคม 
 1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 1.8 กรณีเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น หากผานการคัดเลือกและไดรบัการบรรจุแตงตั้งจะตองลาออกจาก
หนวยงานเดิม 
  1.9 คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศการสรรหาหรือการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ           
ของมหาวิทยาลัย  

 2.  ตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่รับสมัคร  

 2.1 กลุมพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 6 อัตรา 

ที่ ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คุณวุฒิ จํานวน 

1 พนักงานรักษา 
ความสะอาด 

- สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป) 
- มีสัญชาติไทย เพศหญิง อายุไมเกิน 50 ป 
- มีประสบการณดานการรักษาความสะอาด 
จากหนวยงานภาครัฐ/เอกชน จะไดรับการพิจารณา  
เปนพิเศษ 

ป.6 ขึ้นไป 4 อัตรา 
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ที่ ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คุณวุฒิ จํานวน 

2 พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

- สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป) 
- มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
- มีประสบการณดานการรักษาความปลอดภัยจากหนวยงานภาครัฐ/
เอกชน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 

ป.6 ขึ้นไป 2 

หมายเหตุ อัตราเงินเดือน  - คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 8,690 บาท และไดรับคาครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 3.  ความรูความสามารถทั่วไป 
   3.1  เปนผูที่มีความรูและความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
   3.2  เปนผูที่มีความรู  ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   3.3  เปนผูที่มีความรู  ความเขาใจในบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   3.4  เปนผูที่มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน  ในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม ทั้งของ
ประเทศไทยและตางประเทศ 
   3.5 เปนผูที่มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล วิเคราะหปญหา  สรุปเหตุผล และใหขอเสนอแนะ 
   3.6 เปนผูที่มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรบัผิดชอบ      
ของตําแหนงเจาหนาที ่
  4. คุณลักษณะที่ตองการ 
   4.1  เปนผูที่มีความซื่อสัตย  สุจริตตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 
   4.2  เปนผูที่มีความประพฤติดี 
   4.3  เปนผูทีม่ีความกระตือรือรน  มุงมั่นที่จะทํางานใหเกิดผลดี 
   4.4  เปนผูที่อุทิศเวลาใหแกงาน 
   4.5  เปนผูที่มีความคิดริเริ่ม  สรางสรรค 
   4.6  เปนผูที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   4.7 เปนผูที่มุงเสริมสรางคุณคาใหแกตนเองโดยการพัฒนาตนเอง  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
   4.8  เปนผูที่มีแนวคิด  ทัศนคติที่เปดกวาง  ยืดหยุน  และมองการณไกล 
   4.9  เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี 
   4.10 เปนผูที่มีสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 5. ตําแหนงบรรจุและอัตราเงินเดือน 
 ผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ โดยไดรับ
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

6. การสมัคร 
 6.1  ใบสมัคร 
    6.1.1  ผูที่สนใจติดตอขอรับใบสมัครไดที่หองปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือดาวโหลด
ใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบไดที่ เว็บไซต http://www.staff.sskru.ac.th/ 
  6.2  การสมัคร 
   6.2.1  สมัครดวยตนเอง ผูสมัครตองกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามขอ 7 และยื่น    
ใบสมัครที่หองปฏิบัติการ  งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแตวันที่ วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30-16.30 น. เวนวันหยุดราชการ และวันหยุด
นักขัตฤกษ  
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    6. 2 . 2   สมั ค รทา ง ไป รษณี ย   ผู ส มั ค รต อ ง ก รอก ใบ สมั ค รและบั ต รประจํ า ตั ว ผู ส อบ  
แนบหลักฐานการสมัคร ตามขอ 7 โดยสั่งจายไปรษณียธนาณัติ คาสมัครจํานวน 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) ในนาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และสงเอกสารมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตําบลโพธิ์  
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ตั้งแตวันที่ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2560  โดย มหาวิทยาลัยจะถือวันที่
ประทับตราไปรษณียเปนวันที่ยื่นใบสมัคร 
 7. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
 7.1 ใบสมัครและบัตรประจําตัวผูสมัครคัดเลือกที่กรอกขอความสมบูรณ พรอมติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว ซึ่ง
เปนรูปถายที่ถายมาแลว ไมเกิน 6 เดือน และถายในคราวเดียวกัน จํานวน 3 รูป 
 7.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือสําเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ที่แสดงวาเปนผูมี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร 
 7.3 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน จํานวน 1 ฉบับ 
 7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
 7.5 เอกสารใบผานงานตามที่กรอกไวในใบสมัคร 
 7.6 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
 7.7 สําเนาใบพนพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด. 43) จํานวน 1 ฉบับ 
 7.8  ใหผูสมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัครใหถือวาขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบแขงขันได 
 7.9 ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ใหแนบหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 8.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาคัดเลือก 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ  จะประกาศรายชื่อผูมีสทิธิ์เขารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560ณ ปายประชาสัมพนัธ หนาหองปฏิบัติการงาน
บริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเว็บไซต 
http://www.staff.sskru.ac.th/ 
          9.  การคัดเลือก 
       วิธีดําเนินการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยจะดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
  9.1  ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ และผลงานอื่นที่ระบุใน
ใบสมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง 
  9.2  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินคุณลักษณะโดยการสอบสัมภาษณ และพิจารณาประสบการณ  ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการทํางาน 
  9.3  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความรูหรือทักษะการปฏิบัติ โดยพิจารณาความรูหรือทักษะการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงที่สมัครตามความเหมาะสม  
       การผานเกณฑการคัดเลือก 
       ผูเขารับการคัดเลือกทุกคนจะตองผานเกณฑการประเมิน ไมต่ํากวารอยละ 60       
          10. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 
  มหาว ิทยาล ัยจะประกาศรายชื ่อผู ที ่ผ านการค ัด เล ือกภายในว ันที ่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ                  
ปายประชาสัมพันธ  หนาหองปฏิบัติการงานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ         
และเว็บไซต  http://www.staff.sskru.ac.th/ 
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          11. กําหนดการดําเนินการคัดเลือก 
วัน / เดือน / ป การดําเนินการ หมายเหต ุ

ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2560 - ประกาศรับสมัคร  
1-7 พฤศจิกายน 2560 - รับสมัครทางไปรษณีย  
1-9 พฤศจิกายน 2560 - สมัครดวยตนเอง  
13 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก  
17 พฤศจิกายน 2560 - ดําเนินการคัดเลือก  
22 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก  
1 ธันวาคม 2560 - บรรจุแตงตั้ง  

  ประกาศ ณ วันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 

 

                         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหัสา  พลนิล) 
  รักษาราชการแทน 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
 
 
ประกาศเลขที่    390/2560 


