
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการ 

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ ฉะน้ัน  อธิการบดีอาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 
1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
1. ลักษณะงาน  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
 ลักษณะงาน   ปฏิบัติงานให้บริการวิชาการแก่สังคมหรือทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามภารกิจ  หรือปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีมาตรฐานภาระงานตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 1.1  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
   ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  ให้เป็นไปตามภารกิจ  
หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
   ผู้ได้รับการแต่งต้ังจะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ  เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
 ระยะเวลาการจ้าง 
 มหาวิทยาลัยจะทําสัญญาจ้างตามกรอบอัตรากําลังรอบที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2563) ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2563 โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
 1. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปีหรือ 
 2. สาเหตุอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  1)  มีสัญชาติไทย 
  2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ไร้ความสามารถหรือจิต ฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
 



 
  6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ 
  8)  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วย
โรคมายื่นด้วย 
 2.2  คุณสมบัติเก่ียวกับประสบการณ์การทํางาน 

  1)  ผู้สมัครตําแหน่งเจ้าหน้าที่  ต้องมีประสบการณ์การทํางานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
เปิดสอนไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร 
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  คุณวุฒิ  และอัตรา 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ จํานวน  1  อัตรา 
ที่ ตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิ ค่าตอบแทน อัตรา
1 เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป 
1. สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา 
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น 
Internet โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 
Word , Excel, Access, และ Power Point 
ได้เป็นอย่างดี 
3. มีบุคลิกภาพดี ย้ิมแย้มแจม่ใส มีความ
กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มคีุณธรรม อดทน และมี
ภาวะผู้นําในการทํางาน สามารถติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์กรได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ และวันอาทิตย์ได้
5. อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลง
วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2554 
 

ปริญญาตร ี 18,000 1 
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4.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรบัสมัคร 

 4.1  สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 และ    
ย่ืนใบสมัครที่ห้องปฏิบัติการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ช้ันที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน  - 
9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   4.1 สมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและบัตรประจําตัวผู้สอบแนบหลักฐานการ
สมัคร ตามข้อ 5 โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าสมัครจํานวน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถ้วน) ในนาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และส่งมาเอกสารมาที่ งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 
ถนนไทยพันทา  ตําบลโพธ์ิ  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000  ต้ังแต่ 14 พฤศจิกายน  - 7 ธันวาคม 
2559 โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ย่ืนใบสมัคร 

5. เอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืนใบสมัคร 
5.1  สําเนาแสดงผลการศึกษา  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศกึษาออกให้ 

โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย  และแสดงว่าได้รับอนุมัติให้ปริญญาจากสภาสถาบันหรือผู้มีอํานาจ  ทัง้น้ีก่อน
หรือวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร  จํานวน  1 ฉบับ 

5.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบ้าน  จํานวนอย่างละ  1 ฉบับ 
5.3  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดําขนาด 3 x 4 ซ.ม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่

เกิน  6  เดือน  และถ่ายคร้ังเดียวกัน  จํานวน 3 รูป 
5.4  สําเนาหลกัฐานอ่ืนเช่น  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูส้มัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล 

(ในกรณทีี่ช่ือ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ 
5.5  เอกสารหนังสือรับรองประสบการณ์  การทํางานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร 

6.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้เข้ารับการคัดสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร  
พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเกิดจากผู้สมัครสอบ  ไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการ   รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็น
โมฆะสําหรับผู้น้ัน 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานทีใ่นการประเมิน
สมรรถนะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและ
กําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ ป้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์  งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ช้ันที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และจะดําเนินการประเมิน สมรรถนะใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์  ด้านความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
ประสบการณ์ทํางาน  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
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9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลอืกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉล่ียในการประเมินสมรรถนะไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 60 
 การจัดจ้างพิจารณาจ้างจากบุคคลท่ีประเมินสมรรถนะผ่านการเลือกสรร เรียงตามลําดับคะแนน
จากมากไปหาน้อย และบรรจุตามจํานวนตําแหน่งที่ว่าง 

10.  การประกาศรายชื่อและการขึน้บัญชผีู้ผา่นการเลือกสรร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามผลการประเมิน
สมรรถนะและประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559  โดยให้มีการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรลําดับสํารองเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อหลังจากน้ีให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป 
11.  การจัดทาํสัญญาจ้างผูผ้่านการเลือกสรร 
 1.  ผูผ้่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาตามที่มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษกําหนด 
 2.  ผูผ้่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
12. ปฏิทนิการรับสมัครบคุคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ 

วัน / เดือน / ปี การดําเนินการ หมายเหตุ
ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 - ประกาศรับสมัคร  
14 พฤศจิกายน 2559 – 7 ธันวาคม 2559 - รับสมัครทางไปรษณีย์  
14 พฤศจิกายน 2559 – 9 ธันวาคม 2559 - สมัครด้วยตนเอง  
16 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก  
21 ธันวาคม 2559 - ดําเนินการคัดเลือก  
26 ธันวาคม 2559 - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  
4 มกราคม 2560 - บรรจุแต่งต้ัง  
 
 ประกาศ  ณ  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
    
                                              
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต   อานุภาพแสนยากร) 
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
ประกาศเลขที่  382 /2559 
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