
 
 
 
 

        

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เร่ือง    รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานประจําตามสัญญา 

ประจําปงบประมาณ 2554  คร้ังที่  4 
______________ 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานประจํา
ตามสัญญา งบประมาณเงินรายได สายสนับสนุนการเรียนการสอน ปฏิบัติงานประจําสวนราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาศัยความตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การสรรหาบุคคลเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจําตาม
สัญญา พ.ศ.2553 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานประจําตามสัญญา  ประจําป
งบประมาณ 2554  ครั้งท่ี 4/2554  รายละเอียดดังตอไปนี้  
 1. ตําแหนงที่รับสมัคร    จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้ 
            1.1  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป    2   อัตรา 
          อัตราคาจางเดือนละ  7,940  บาท 
                        2. คุณสมบัติผูสมัครทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     2.1 ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547   
     2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศ 

 3. วัน เวลา และสถานที่สมัคร 
            3.1 ผูประสงคจะสมัคร ขอรับใบสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักงาน
อธิการบดี  (อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 9 )  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
     3.2  ยื่นใบสมัครไดท่ีงานการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระหวาง
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม  2553 รอบเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. และรอบบายเวลา 13.00 -15.00 น. 
     3.3 ผูสมัครจะตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
     3.4 คาธรรมเนียมสมัคร 100 บาท  

 4. เอกสารที่ตองนําไปยื่นในการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ  
 4.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือสําเนาใบรบัรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง 
 4.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียน   จํานวน 1 ฉบับ  พรอมฉบับจริง 
 4.4 หลักฐานการผานงานหรือแสดงความชํานาญการ (ถามี)   
 4.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก แวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
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 4.6 สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน 1 ฉบับ  พรอมฉบับจริง 
 4.7 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พรอมฉบับจริง 

 5. การดําเนินการคัดเลือก 
                     5.1  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันที่  9  ธันวาคม  2553 
ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ www.skru.ac.th  
            5.2  หลักสูตรการดําเนินการคัดเลือก ดังนี้  

ก.  ภาคความรูความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)  
     ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะหและสรุปเหตุผล ภาษาไทย 
ข.  ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง(100 คะแนน) 
     ความรูความสามารถที่จะตองใชในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
     (โดยวิธีการสอบขอเขียนและหรือปฏิบัติ 100 คะแนน) 

          ค.  ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง โดยวิธีการสัมภาษณ (100 คะแนน)       
     พิจารณาความเหมาะสมสําหรับตําแหนงในดานตาง ๆ โดยพิจารณาจากประวัติ 
               สวนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน  สัมภาษณเพื่อพิจารณาความ 
       เหมาะสมในดานตาง ๆ  เชน ความรู ความสามารถอันอาจใชประโยชนในการปฏิบัติ 
                      หนาท่ี  ประสบการณ  ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ  การปรับตัวเขากับ 
                     ผูรวมงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค   เชาวปญญาบุคลิกภาพ    

 6. วันเวลาและสถานที่คัดเลอืก 
วนัสอบ เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 

17 ธันวาคม  2553 09.30 – 11.30 น. -ภาค ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
ทดสอบวัดความรูความสามารถในการศึกษา
วิเคราะหสรุปเหตุผล โดยการใชสรุปความ
หรือจับประเด็นในขอความเรื่องราว การ
วิเคราะห  เหตุการณ การเมือง  เศรษฐกิจ
หรือสังคม ภาษาไทย เขาใจภาษา การใช
ภาษา 

สถานที่สอบจะประกาศ
ใหทราบในวันประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ
คัดเลือก 

24 ธันวาคม  2553 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภาค ข.ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
29 ธันวาคม  2553  - ทดสอบภาค ข.ภาคความรูความสามารถ

เฉพาะตําแหนงโดยการสอบขอเขียนและ
หรือปฏิบัติ เพื่อวัดความรูท่ีจําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงานในตําแหนง 

กําหนดเวลา และสถานีท่ี
สอบจะประกาศใหทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

7  มกราคม 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภาค ค.ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง(สัมภาษณ) 
14  มกราคม 2554  - ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกภาค ค.ภาค

ความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ) 
กําหนดเวลาและสถานที่
สอบจะประกาศใหทราบ
ในวันที่ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
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         7. เกณฑการตัดสิน 
       7.1 ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภาค ข.ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ตองไดคะแนน  
ภาค ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไปไมนอยกวารอยละ 50 
  7.2 ผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภาค ค.ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง ตองไดคะแนนภาค ข. 
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ไมนอยกวารอยละ 50 
    7.3 ผู ท่ีถือวาผานการคัดเลือกตองไดคะแนนภาค ค.ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง 
(สัมภาษณ) ไมนอยกวารอยละ 50  และเมื่อรวมทั้ง 3 ภาค แลวตองไมนอยกวารอยละ 60  

  8.  การประกาศผลการคัดเลือก 
      ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 21  มกราคม  2554  ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  บัญชีผูคัดเลือกได ใชไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันขึ้นบัญชี แตหากมีการสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนง
เดียวกันนั้นอีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบไดใหมแลว บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
      ผลการคัดเลือกจะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีผูคัดเลือกไดไดคะแนน
รวมเทากัน จะพิจารณาจัดลําดับดังนี้ 
       8.1 ถาไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนภาค ค.ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนงมากกวาเปน
ผูอยูในลําดับที่สูงกวาและ 
       8.2 ถาไดคะแนนภาค ค.ภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาค ข.ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
       8.3 ถาไดคะแนนภาค ข.ภาคความความสามารถเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาค ก.ความรู
ความสามารถทั่วไปเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
   8.4 ถาไดคะแนนการคัดเลือกเทากันในทุกภาคการคัดเลือก ใหผูไดรับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
สอบกอน เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

   9. การจางเขาปฏิบัติงาน                             
        ผูคัดเลือกไดจะไดรับการจัดจางตามจํานวนในประกาศรับสมัคร  โดยรายงานตัวเขา

ปฏิบัติงานภายในวันที่  24  มกราคม  2554 รายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
 
 
 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน    ดวงวิเศษ) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา        
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานประจาํตามสัญญา 

ประจาํปงบประมาณ 2554 คร้ังที่  4   ประกาศ  ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  2553  
ตําแหนง อัตรา คุณสมบัติ หมายเหตุ 

1. เจาหนาท่ี        
บริหารงานทั่วไป 

2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
     1. มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
     2 .  มีความรูความเข าใจในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
      3. มีความรู ท่ัวไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ของประเทศ
ไทย  
      4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอร
อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
      5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะห
ปญหาและสรุปเหตุผล 
      6. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป โดย
ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งาน
ธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบ
แผน  งานรวบรวมขอมูล สถิติ  งานสัญญา  เปนตน หรือ
ปฏิบัติงานเลขานุการท่ียากพอควร เชน รางโตตอบหนังสือ 
แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม 
บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงาน
อื่นๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติ
ของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวน
ราชการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ระดับลองลงมา และปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เกี่ยวของ 

 

 


