
 
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที ่3/2557) 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คร้ังที ่1/2557 

 
  

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงคร์ับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  

จ านวน 2 อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน พ.ศ. 2552 ลงวันที่  

11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง คา่ตอบแทนของพนักงานราชการ 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ  

เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 

กลุ่มงานบรหิารท่ัวไป   

ต าแหน่งท่ี 1 นักวิชาการศึกษา ประจ างานประกันคุณภาพการศึกษา  

สังกัด ส านักงานอธกิารบด ี       

ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ 

1. บรหิารระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. บรหิารระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. บรหิารจัดการขอ้มูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผลในงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4. การพัฒนาตัวบ่งชี้และจัดท ารายงานประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก 

5. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย 

6. เผยแพร่งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ สาขาการวจิัย 

การศึกษา หรือสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือคณติศาสตร ์หรือสาขาสถติิ หรอืสาขาสถติิ

การศึกษา หรือรัฐศาสตร ์หรือเศรษฐศาสตร ์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบริหารธุรกจิ  หรือวิจัย

สังคมศาสตร ์หรือวิจัยทางด้านการศึกษา และมีประสบการณด์้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา 

2. มีประสบการณท์ างานด้านการวิจัยเป็นนักวจิัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณก์ารประเมิน 

โครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 

3. มีความสามารถในงานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPSS/PC+ หรือ PSPP  

ได้เป็นอย่างดี 

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

อัตราว่าง 1 อัตรา 

ค่าตอบแทน 21,000 บาท 

สทิธปิระโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาการจ้าง เร่ิมบรรจุ – 30 กันยายน 2559 
 

ต าแหน่งท่ี 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจ ากองนโยบายและแผน  

สังกัด ส านักงานอธกิารบด ี  

ลักษณะงานที่จะปฏิบัต ิปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ 

1. วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือ 

โครงการ ติดตามประมวลผล การด าเนินงานตามแผน โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กจิกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว ้

2.  มีความรูค้วามสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel,     

     Microsoft Power Point 

3.  มีความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค ์และความสามารถจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในงานที่เกี่ยวข้องได ้

4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถ    

    ถา่ยทอด และน าเสนอ 

5. รา่งและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

6. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

7. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

/คุณสมบัติ… 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากวา่นี ้ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร ์

รัฐศาสตร ์รัฐประศาสนศาสตร ์บรหิารธุรกจิ บัญช ีคณิตศาสตร ์สถติิ  

อัตราว่าง   1  อัตรา 

 ค่าตอบแทน  18,000 บาท 

สทิธปิระโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

ราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ระยะเวลาการจ้าง เร่ิมบรรจุ – 30 กันยายน 2559 

 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสทิธสิมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไม่ต่ ากวา่ 18 ปี (นับถงึวันปิดรับสมัคร) 

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไรค้วามสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืน 

5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทางอาญา  

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

หมายเหตุ  1) ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจา้งของ 

ส่วนราชการพนักงานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรือลูกจา้งของราชการ 

ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกนิ 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

          2) กรณีมีผูผ้่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีประสบการณต์รงตาม

ลักษณะงานในต าแหน่งที่ได้รับการวา่จ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 ต่อทุก 

ประสบการณ ์2 ปี แต่ให้ได้รับอัตราคา่ตอบแทนเพิ่มขึน้ไม่เกนิ 5 ช่วง 
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3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผูป้ระสงคจ์ะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบรหิารบุคคลและนิติการ  กองกลาง  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ช้ัน  4 ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ   

 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 x2 นิว้ โดยถา่ยไว้ไม่เกนิ 1 ปี  

(นับถงึวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

  2) ส าเนาหลักฐานการส าเร็จการศึกษา และส าเนาแสดงผลการศึกษา ( Transcript) ที่แสดงว่า        

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษา  และได้รับอนุมัติ

จากผูม้ีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คอืวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพรอ้มใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง

อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

  3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ   

  4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 

  5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ  

  6) ถา้เป็นชายให้น าหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑท์หารมาแสดง  

  7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกนิ 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 

  ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผูส้มัครเขียนค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย  

 

3.3 ค่าสมัครสอบ 

  ผู้สมัครต้องเสียคา่สมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร ต าแหน่งละ 100 บาท โดยช าระเงินคา่สมัคร 

ที่งานคลัง อาคาร 10 ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จา่ยคนืให้ เว้นแต ่

ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี ้จะต้องด าเนินการขอคนืกอ่นวันประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
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3.4.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจรงิ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ    

ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้อง ครบถว้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัคร  

ไม่วา่ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒขิองต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มี

สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครัง้นี ้เป็นโมฆะ

ส าหรับผู้นั้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะไม่คืนคา่สมัครสอบในการสมัครด้วย 

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา   

    สถานที่ในการประเมิน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้  ทักษะ และสมรรถนะ 

และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที ่20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์

งานบรหิารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ช้ัน 4 และ ป้ายประชาสัมพันธ์ส านักงานอธิการบดี อาคาร 10 ช้ัน 1 

และทาง http://lps.snru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 4274 4174 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 

  ผู้สมัครจะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

  1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับการปฏิบัติ  

   - ความรู้เฉพาะต าแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน  

   วิธกีารประเมิน โดยการสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

  2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

    - ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง  

   วิธกีารประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัต ิ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  

   - ทดสอบความรู้เก่ียวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ ์บุคลิกภาพ  ความรู้ ท่วงที  

วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคต ิ

   วิธกีารประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ ์คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่จะถอืว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที ่

สอบได ้
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7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผา่นการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ  ในวันที่   

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานบรหิารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ช้ัน 4 และ

ป้าย ประชาสัมพันธ์งานบรหิารบุคคลและนิติการ  ส านักงานอธิการบดี อาคาร 10 ช้ัน 1 และทาง  

http://lps.snru.ac.th หรือโทรสอบถามที่ 0 4274 4174  โดยบัญชรีายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือ สิน้ผลไป 

เมื่อเลือกสรรครบก าหนด  1 ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรอืนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะ

ผลงานเดียวกันนีใ้หม่ แล้วแต่กรณี 

 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

  ผู้ผา่นการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก าหนด  

 

    ประกาศ  ณ  วันที่   22  มกราคม  พ.ศ. 2557 

 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร ์ วะสีนนท)์ 

                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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