
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงาน

ราชการประเภทบริหารทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ

วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ.

๒๕๕๒ ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนด

ลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่

๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  พนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียด

ตอไปน้ี

๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจัดจาง 

๑.๑ กลุมบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา 

๑.๒ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สังกัด กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

๑.๓ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

                   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน หรือการบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย

๑.๔ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

๑.๔.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
และมีประสบการณดานงานธุรการ

๑.๔.๒ มีความรูความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอยางเหมาะสม แกการปฏิบัติงานในหนาที่

๑.๔.๓ มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติ
งานในหนาที่

๑.๔.๔ มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ของประเทศไทย

๑.๔.๕ มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่

 



-  ๒  -

๑.๔.๖ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

๑.๔.๗ มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

๑.๕ ระยะเวลาการจาง ๔ เดือน

๑.๖ อัตราคาจาง คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติท่ัวไป

๒.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามความขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒.๒ เพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน 

๓. การรับสมัคร

๓.๑ ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงาน

อธิการบดี ชั้น ๔ ตั้งแตวันท่ี ๓ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร 

๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกขอมูลสมบูรณ

๓.๒.๒ ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให ตองผาน

การพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันสุดทายของวันรับสมัครจึงจะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติตรง

ตามประกาศ 

๓.๒.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสีดํา ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป

๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน จํานวน ๑ ฉบบั (พรอมตวัจรงิ) 

๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๑ ฉบบั

๓.๒.๖ ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล จํานวน ๑ ฉบับ

๓.๒.๗ ถาเปนเพศชายใหนําหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารมาแสดง

ท้ังน้ี ใหนําสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนรับรองวาสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

๔. เงื่อนไขในการสมัคร

๔.๑ ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกราย

ละเอียดตางๆในใบสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา 

ไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรบัสมคัร

ดงักลาว ใหถือวาการรบัสมัคร และการไดเขารบัการเลือกสรรครัง้นี ้เปนโมฆะสําหรับผูนัน้

๔.๒ หากเปนบคุคลท่ีปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา หรือลาออกจากมหาวทิยาลยั

ไปแลว จะตองมหีนงัสอืรบัรองดานความประพฤตแิละดานการปฏบัิตงิานจากผูบงัคบับญัชาสงูสดุของหนวยงาน

 



-  ๓  -

ตนสงักัดน้ัน ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัฯแลว แตไมสงหนงัสอืรับรองดงักลาว   

มหาวทิยาลยัฯ สามารถเลิกสญัญาจางไดทันท ีโดยผูสมคัรไมมีสิทธคิดัคานใด ๆ ทัง้สิน้

๔.๓ เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด

๕. คาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท

๖. การประกาศรายช่ือผูมีสทิธเิขารบัการเลือกสรร

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทาจะประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิเขารบัการเลอืกสรร และกําหนดวัน

เวลา  สถานท่ีเลอืกสรรภายในวนัที ่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ   กองบริหารงานบุคคล   สํานักงานอธิการบดี

หรือทางเว็ปไซตท่ี http:personnel/ssru/ac.th และ facebook/กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

๗. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผูสมัครจะไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปน้ี

๑. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับตําแหนง 

วิธีประเมิน โดยการสอบแขงขัน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน           

๒. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงเหมาะสม

กับการปฏิบัติงาน

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ

- ประสบการณ บุคลิกภาพ ความรู ทวงที วาจา เชาวนปญญา และเจตคติ

วิธีประเมิน โดยการสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑการตัดสิน

ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๒ ดาน 

โดยไดคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ คะแนน และการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได

๙. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ 

ณ กองบริหารงานบุคคล  หรือทางเว็ปไซตท่ี  http:personnel/ssru/ac.th และ facebook/กองบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยบัญชีรายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร

ครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม

แลวแตกรณี

๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด

 



-  ๔  -

๑๑. การไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ

จะไดรบัสิทธปิระโยชนตามท่ีกําหนดไวในระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีวาดวยพนกังานราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี
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