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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ   
-------------------------------------------- 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา และ 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ นั้น  
 อธิการบดี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ
ข้อ 8 (3) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550 จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก                          
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 1.1  มีสัญชาติไทย 
 1.2  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และอายุไม่เกินหกสิบปี 
 1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 1.4 ไม่ เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 1.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม 
 1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 1.8 กรณีเป็นขา้ราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ พนกังาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น หากผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตัง้จะต้องลาออกจาก
หน่วยงานเดิม 
  1.9 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อความจําเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจ           
ของมหาวิทยาลัย  
 2.  ตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่รับสมัคร  
 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป) 
ในระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 
การคัดเลือกไว้ 
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 2.1 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ประเภทพนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง จํานวน 2 อัตรา 

ที ่ ตําแหน่ง/สงักดั คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง คุณวุฒ ิ จํานวน 

1 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
งานนโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน 
สํานักงานอธิการบดี 
 

- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนหรือโครงการ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
ต่างๆ ได้ 
- สามารถช่วยศึกษา วิเคราะห์ วจิัย ประสานแผน ประมวล
แผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายได ้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เปน็อย่างด ี
- ประสานงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกได้ 

ปริญญาตร ี 1  อัตรา 
 

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
หน่วยงานเทียบเท่า 
 

-  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป
ในสํานักงาน เชน่ งานธุรการ งานบริหารทรพัยากรบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพสัดุ เป็นต้น 
- ร่าง โต้ตอบหนงัสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการ
ประชุม และรายงานอื่นๆ ได ้
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เปน็อย่างด ี
- ประสานงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรอืหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกได ้
 

ปริญญาตร ี 1  อัตรา 
 

หมายเหตุ อัตราเงินเดือน  - คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 15,000 บาท 

 3.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
   3.1  เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   3.2  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
   3.3  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   3.4  เป็นผู้ที่มีความรู้ทัว่ไปเกีย่วกับเหตุการณป์ัจจุบัน  ในด้านการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม ทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 
   3.5 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษา  หาขอ้มูล วิเคราะหป์ัญหา  สรุปเหตุผล และให้ข้อเสนอแนะ 
   3.6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อยา่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ      
ของตําแหน่งเจา้หน้าที ่
   3.7  มีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มวิชาการ) 
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 4. คุณลักษณะที่ต้องการ 
   4.1  เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริตต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
   4.2  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 
   4.3  เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น  มุ่งมั่นที่จะทํางานให้เกิดผลดี 
   4.4  เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน 
   4.5  เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ 
   4.6  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   4.7 เป็นผู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง  พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
   4.8  เป็นผู้ที่มีแนวคิด  ทัศนคติที่เปิดกว้าง  ยืดหยุ่น  และมองการณ์ไกล 
   4.9  เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
   4.10 เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 5. ตําแหน่งบรรจุและอัตราเงินเดือน 
 ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําเต็มเวลา 
ตามสัญญาจ้าง โดยได้รับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

6. การสมัคร 
 6.1  ใบสมัคร 
    6.1.1  ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ชั้นที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือดาวโหลด
ใบสมัคร และบัตรประจําตัวสอบได้ที่ เว็บไซต์ http://www.staff.sskru.ac.th/ 
  6.2  การสมัคร 
   6.2.1  สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 และยื่น    
ใบสมัครที่ห้องปฏิบัติการ  งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ต้ังแต่วันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559  เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
    6. 2 . 2   ส มัครทาง ไปรษณี ย์   ผู้ ส มั ค รต้ อ ง ก รอก ใบสมั ค รและ บัต รประจํ า ตั ว ผู้ สอบ  
แนบหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 7 โดยส่ังจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าสมัครจํานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในนาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และส่งเอกสารมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตําบลโพธ์ิ  
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ต้ังแต่วันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559  โดย มหาวิทยาลัยจะถือ
วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นใบสมัคร 
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
 7.1 ใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้สมัครคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่ง
เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จํานวน 3 รูป 
 7.2 สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือสําเนาหนังสือแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
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 7.3 สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
 7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน 1 ฉบับ 
 7.5 เอกสารใบผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร 
 7.6 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 7.7 สําเนาใบพ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด. 43) จํานวน 1 ฉบับ 
 7.8 สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะกลุ่มวิชาการ) จํานวน 1 ฉบับ 
 7.9  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัคร
สอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่สอบแข่งขันได้ 
 7.10 ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 8.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามประกาศ   
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ศ รี ส ะ เ ก ษ  ภ า ย ใ น วั น ที่  1 6  ธั น ว า ค ม 2 5 5 9  ณ  ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์   
หน้าห้องปฏิบัติการงานบริหารบุคคล  กองกลาง  สํ านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
และเว็บไซต์ http://www.staff.sskru.ac.th/ 
          9.  การคัดเลือก 
       วิธีดําเนินการคัดเลือก 
  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 21 ธันวาคม 2559  โดยจะดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  9.1  ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานอื่นที่ระบุใน
ใบสมัครที่ตรงกับคุณสมบัติและตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
  9.2  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินคุณลักษณะโดยการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์ และพิจารณา
ประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทํางาน 
  9.3  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความรู้หรือทักษะการปฏิบัติ โดยพิจารณาความรู้หรือทักษะการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งที่สมัครตามความเหมาะสม  
       การผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
       ผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60       
          10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 มหาว ิทยาลัยจะประกาศรายชื ่อผู ้ที ่ผ ่านการคัดเล ือกภายในวันที ่ 26 ธ ันวาคม 2559 ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์  หน้าห้องปฏิบัติการงานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ         
และเว็บไซต์  http://www.staff.sskru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5] 
 
          11. กําหนดการดําเนินการคัดเลือก 

วัน / เดือน / ปี การดําเนินการ หมายเหตุ 
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 - ประกาศรับสมัคร  
14 พฤศจิกายน 2559 – 7 ธันวาคม 2559 - รับสมัครทางไปรษณีย์  
14 พฤศจิกายน 2559 – 9 ธันวาคม 2559 - สมัครด้วยตนเอง  
16 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
21 ธันวาคม 2559 - ดําเนินการคัดเลือก  
26 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
4 มกราคม 2560 - บรรจุแต่งตั้ง  

  ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 

                       
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร) 

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
ประกาศเลขที่    382 /2559 


