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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มพนักงานวิชาการ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ และกลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ 

-------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ าเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ จ านวน 3 

อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจด้านการสอนและวิจัยเป็นหลัก และประเภทพนักงานประจ าเต็มเวลาตาม

สัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4 อัตรา เพื่อ

ปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ  

 อธิการบดี อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 และข้อ 8 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550  จึง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสทิธิ์สมัครคัดเลือก                          

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ ว่าด้วย 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

 1.1  มีสัญชาติไทย 

 1.2  มีอายุไมต่่ ากวา่สิบแปดปีบรบูิรณ ์ และอายุไม่เกินหกสิบปี 

 1.3  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

 1.4  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   

ไมส่มประกอบ หรอืเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

 1.5  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน พรรค

การเมือง 

 1.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าผิดทางอาญา     

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี      

จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

 1.7  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 1.8 กรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐวิสาหกจิ หรอืพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นหากผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งต้ัง

จะต้องลาออกจากหน่วยงานเดิม 

  1.9  คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือ

การเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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 2.  ต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีรับสมัคร  

2.1 กลุ่มพนักงานวิชาการ   ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง   จ านวน 3 อัตรา 

  2.1.1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จ านวน 2 อัตรา 

ล าดบัท่ี ต าแหน่ง คุณสมบัติ คุณวุฒ ิ จ านวน 

1 อาจารย์สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ

ระหว่างประเทศ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก/โท  

(วุฒิการศึกษาปรญิญาโท ประเภทแผน ก. เน้น 

การท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์) สาขาวิชา

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาวิชา        

การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  

- มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารทาง

ภาษาอังกฤษ 

ปรญิญาเอก/

โท 

1 อัตรา 

2 อาจารย์สาขาวิชา

การท่องเท่ียวและ

การโรงแรม 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก/โท  

(วุฒิการศึกษาปรญิญาโท ประเภทแผน ก. เน้น

การท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์) สาขาวิชา

การท่องเท่ียวและการโรงแรม หรอื การ

ท่องเท่ียว/การโรงแรม โดยต้องส าเร็จการศึกษา

ในระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท สาขาวิชา

การท่องเท่ียวและการโรงแรมหรือการท่องเท่ียว/

การโรงแรม 

- มีความรู้ความสามารถในการส่ือสารทาง
ภาษาจีน 

ปรญิญาเอก/

โท 

1 อัตรา 

2.1.2 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง   จ านวน 1 อัตรา 

ล าดับ 

ท่ี 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ คุณวุฒ ิ จ านวน 

1 อาจารย์สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 

- ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก/โท         

(วุฒิการศึกษาปรญิญาโท ประเภทแผน ก. เน้น

การท าวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์) สาขาวิชา

หรือแขนงรัฐศาสตร์/นโยบายสาธารณะ หรอื

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยต้องส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปรญิญาตรสีาขาวิชารัฐศาสตร ์ 

ปรญิญาเอก/

โท 

1 อัตรา 

 

 

หมายเหตุ อัตราเงินเดือน    - คุณวุฒิระดับปรญิญาโท   17,500  บาท 

       - คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก  21,000  บาท 
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2.2 กลุม่พนักงานปฏิบัติการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง   จ านวน 1 อัตรา 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 

1 ช่างเครื่องยนต์ 

ฝ่ายยานพาหนะ 

งานอาคารสถานท่ี 

ส านักงานอธิการบดี 

 

- ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 
- เพศชาย อายุไมต่่ ากวา่ 30 ปี  

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดท่ี 2 

- มีความรูใ้นเส้นทางต่างๆ ในประเทศเป็นอย่างดี 

- มีประสบการณ์ในการขับรถรับ-ส่งผู้โดยสารมาไม่น้อย

กวา่ 2 ปี (แนบหลักฐาน) 

- มีความสามารถในการซอ่มบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

- มีประสบการณใ์นการขับรถบัส 

- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์ 

- สุขภาพรา่งกายแข็งแรง สุภาพ เรียบรอ้ย 

 

1  อัตรา 

 

 

 

 

 หมายเหตุ  :  อัตราเงินเดือน  8,690 บาท และได้รับคา่ครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.3 กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 4 อัตรา 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง/สังกัด คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 

1 พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย 

- ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

- มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไมเ่กิน 50 ปี 

- มีประสบการณด้์านการรักษาความปลอดภัยจาก

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

1  อัตรา 

 

 

 

 

2 พนักงานรักษา 

ความสะอาด 

- ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

- มีสัญชาติไทย เพศหญิง อายุไมเ่กิน 50 ปี 

- มีประสบการณด้์านการรักษาความสะอาด 

จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จะได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ 

3 อัตรา 

 หมายเหตุ  :  อัตราเงินเดือน  8,690 บาท และได้รับคา่ครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

3.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 

   3.1  เป็นผู้ท่ีมีความรูแ้ละความสามารถเหมาะสมแกก่ารปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

   3.2  เป็นผู้ท่ีมีความรู ้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

   3.3  เป็นผู้ท่ีมีความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

   3.4  เป็นผู้ท่ีมีความรูท่ั้วไปเก่ียวกับเหตุการณปั์จจุบัน  ในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ท้ัง

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
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   3.5  เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา  สรุปเหตุผล และให้

ข้อเสนอแนะ 

   3.6  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของต าแหน่งเจา้หน้าท่ี 

  4. คุณลักษณะท่ีต้องการ 

   4.1  เป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์  สุจรติต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

   4.2  เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี 

   4.3  เป็นผู้ท่ีมีความกระตือรอืรน้  มุ่งม่ันท่ีจะท างานใหเ้กิดผลดี 

   4.4  เป็นผู้ท่ีอุทิศเวลาใหแ้กง่าน 

   4.5  เป็นผู้ท่ีมีความคดิรเิร่ิม  สรา้งสรรค์ 

   4.6  เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

   4.7 เป็นผู้ท่ีมุ่งเสรมิสรา้งคุณคา่ใหแ้กต่นเองโดยการพัฒนาตนเอง  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

   4.8  เป็นผู้ท่ีมีแนวคิด  ทัศนคติท่ีเปิดกวา้ง  ยืดหยุ่น  และมองการณไ์กล 

   4.9  เป็นผู้ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

   4.10 เป็นผู้ท่ีมีสมรรถภาพทางรา่งกายและจิตใจท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 5. ต าแหน่งบรรจุและอัตราเงินเดือน 

   ผู้ท่ีไดร้ับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าเต็มเวลา  

ตามสัญญาจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยได้รับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 

 6. การสมัคร 

   6.1  ใบสมัคร 

    6.1.1  ผู้ ท่ีสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง  

ส านักงานอธิการบดี ช้ันท่ี 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ศรสีะเกษ หรอืดาวโหลดใบสมัคร และบัตรประจ าตัวสอบได้ท่ี เว็บไซต์ www.sskru.ac.th 

   6.2  การสมัคร 

   6.2.1  สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามข้อ 7    

และย่ืนใบสมัครท่ีห้องปฏิบัติการ  งานบริหารบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ช้ันท่ี 2 มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 – 6 พฤศจิกายน 2558เวลา 

08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

    6.2.2   สมัครทางไปรษณีย์   ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและบัตรประจ าตัวผู้สอบ  

แนบหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 7 โดยส่ังจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าสมัครจ านวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

ในนาม มหาวิทยา ลัยรา ช ภัฏศรีสะ เกษ และ ส่ง เอกสารมา ท่ี  มหาวิทยา ลัยราช ภัฏศรีสะ เกษ   

319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ตั้งแต่วันท่ี วันท่ี 28 ตุลาคม 2558 – 

4 พฤศจิกายน 2558 โดย มหาวิทยาลัยจะถอืวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นวันท่ีย่ืนใบสมัคร 
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 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาประกอบการยื่นใบสมัคร 

 7.1 ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว ซึ่งเป็นรูปถ่ายท่ีถ่ายมาแล้ว 

ไมเ่กิน 6 เดือน และถา่ยในคราวเดียวกัน จ านวน 2 รูป 

 7.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรอืส าเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ท่ีแสดงว่า

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ

จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

 7.3 ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจา้บ้าน จ านวน 1 ฉบับ 

 7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรอืบัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 1 ฉบับ 

 7.5 เอกสารใบผ่านงานตามท่ีกรอกไว้ในใบสมัคร 

 7.6 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

 7.7 ส าเนาใบพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรอื สด. 43) จ านวน 1 ฉบับ 

 7.8 ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในส าเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลัง

ว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการ

สมัครและไมมี่สิทธ์ิไดร้ับการบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีสอบแข่งขันได้ 

 8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติตาม

ประกาศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภายในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์   

หน้าห้องปฏิบัติการงานบริหารบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

และ เว็บไซต์www.sskru.ac.th  

        9.  การคัดเลอืก 

       วิธดี าเนินการคัดเลอืก 

  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 โดยจะด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังน้ี 

  9.1  ขั้นตอนท่ี 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานอ่ืน

ท่ีระบุในใบสมัครท่ีตรงกับคุณสมบัติและต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งต้ัง 

  9.2  ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินคุณลักษณะโดยการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาประสบการณ์  

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการท างาน 

  9.3  ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินความรู้หรือทักษะการปฏิบัติ โดยพิจารณาความรู้หรือทักษะการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสมัครตามความเหมาะสม  

       การผ่านเกณฑ์การคัดเลอืก 

       ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนจะต้องผ่านเกณฑก์ารประเมินในแต่ละขั้นตอน ไมต่่ ากวา่รอ้ยละ 60    

        10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ  

ป้ายประชาสัมพันธ์  หน้าห้องปฏิบัติการงานบรหิารบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเว็บไซต์  www.sskru.ac.th  
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        11. ก าหนดการด าเนินการคัดเลอืก 

วัน / เดือน / ป ี การด าเนนิการ หมายเหต ุ

ตัง้แตว่ันท่ี 21 ตุลาคม 2558 - ประกาศรับสมัคร  

28 ตุลาคม 2558 – 6 พฤศจิกายน 2558 - ขายใบสมัคร/สมัครด้วยตนเอง  

28 ตุลาคม 2558 – 4 พฤศจิกายน 2558 - รับสมัครทางไปรษณีย์  

13 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเข้ารับการคัดเลอืก  

18 พฤศจิกายน 2558 - ด าเนนิการคัดเลือก  

24 พฤศจิกายน 2558 - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืก  

1 ธันวาคม 2558 - บรรจุแต่งต้ัง  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  21 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 

 

 

 

                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร) 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

ประกาศเลขท่ี  404 /2558 

 


