
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป

___________________________

                      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป นั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
กําหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบกําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
                      ๑. ช่ือกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง 
                      ๑.๑ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จํานวน ๖ อัตรา 
                      ๑.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติท้ัง ๖ อัตรา ดังเอกสารแนบท้าย 
                      ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป จํานวน ๔ อัตรา  
                      (สังกัด กองนโยบายและแผน ๒ อัตรา, ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ๒ อัตรา) 
                      ตําแหน่งบุคลากร จํานวน ๑ อัตรา  
                      (สังกัด ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) 
                      ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ อัตรา (สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย) 
                      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
                      - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี ้
                      - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้ Internet  
                        ระยะเวลาการจ้าง ๗ เดือน 
                      ๒. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท 
                      ๓. คุณสมบัติท่ัวไป 
                      ๓.๑ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
                      ๔. การรับสมัคร 
                      ๔.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
                      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที ่๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวัน-เวลาราชการ 
                      ๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง) 
                           ๔.๒.๑ ใบสมัครท่ีกรอกข้อมูลสมบูรณ์ 
                           ๔.๒.๒ ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมตัวจริงท่ีสถานศึกษา
ออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัครจึงจะถือว่าเป็นผู ้
มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ ท่ีได้ระบุวันท่ีสําเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันที ่
ปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้  

  





 
-  ๒  - 

 
                           ๔.๒.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน 
ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป 
                           ๔.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมตัวจริง) และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ 
ฉบับ 
                           ๔.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ช่ือ- 
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
                           ๔.๒.๖ ถ้าเป็นเพศชายให้นําหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
มาแสดง ท้ังนี้ ให้นําสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
                      ๕. เงื่อนไขในการสมัคร 
                      ๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตําแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น 
                      ๕.๒ เป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด 
                      ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกําหนดวัน-เวลา สถานท่ี 
เลือกสรรในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เว็ปไซต์กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  
ที่ http:personnel/ssru/ac.th และ facebook/กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                      ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                      ผู้สมัครจะได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้
                           ๑. ประเมินสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
                           - ทดสอบความรู้เก่ียวกับ การบริหารงานท่ัวไป  
                           วิธีประเมิน โดยการสอบแข่งขัน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
                           ๒. ประเมินสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน 
                           - ทดสอบความรู้เก่ียวกับ ประวัติ ความสามารถ 
                           - ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคต ิ
                           วิธีประเมิน โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
                      ๘. เกณฑ์การตัดสิน 
                      ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ท้ัง ๒ ด้าน  
โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน 
                      การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได ้

  



 
-  ๓  - 

 
                      ๙. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ 
คะแนนสอบ ณ งานบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว 
ให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือเลือกสรร ครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันรับประกาศ 
รับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณ ี
                      ๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
                      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด 
                      ๑๑. การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
                      จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  

   ประกาศ ณ  วันท่ี   ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 

  (รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
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