
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ

ประเภทบริหารทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะ

และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตอ

ไปนี้

๑. ชื่อกลุมงาน กลุมบริหารทั่วไป

๒. คุณสมบัติทั่วไป

- มีคุณสมบัติครบถวนตามความ ขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

- สัญชาติไทย และหารเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน

๓. ตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง

๓.๑ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักทรัพยสินและรายได จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบ

หมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

- มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ใชในการปฏิบัติหนาที่

- มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในระดับดี เหมาะสมแกการปฏิบัติ

หนาที่

- มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

- มีความสามารถในการศึกษา จัดการขอมูล และวิเคราะหปญหา



- ๒  -

- หากเคยผานงานดานการบริหารงานทั่วไป จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๓.๒ ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิเทศสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบ

หมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง

- มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ในการพูด ฟง อาน และเขียนไดเปนอยางดี

- มีใจรักงานดานบริการ

- สามารถปฏิบัติงานลวงเวลา และวันหยุดราชการได

- สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม MS Office และสราง Website ได

- หากสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุนหรือภาษาจีน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๔. รายละเอียดการจัดจาง

ระยะเวลาการจาง   วันที่เริ่มสัญญา - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อัตราคาจาง   คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท

๕. การรับสมัคร

๕.๑  ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครไดทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th  ตั้งแตวันที่  ๖ - ๑๐

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๕.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกขอมูลสมบูรณ จํานวน ๑ ฉบบั

- ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่สถานศึกษาออกให ตองผานการพิจารณา

อนุมัติจากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร จึงจะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ

- รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสีดํา ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้วจํานวน ๑

รูป

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน จํานวน ๑ ฉบบั

- สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน  ๑ ฉบบั

- ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ จํานวน ๑ ฉบบั

- หลกัฐานการผานหรอืไดรบัการยกเวนการเกณฑทหาร สําหรบัเพศชาย  จํานวน ๑ ฉบบั

ทัง้นี ้ใหสําเนาหลกัฐานทกุฉบบั โดยผูสมคัรเขยีนรบัรองวาสําเนาถกูตองและลงชือ่กํากบัไวดวย



- ๓  -

๖. เงือ่นไขในการสมคัร

๖.๑ ผูสมคัรเขารบัการเลอืกสรรจะตองรบัผดิชอบในการตรวจสอบ และรบัรองตนเองวาเปนผูมคีณุสมบตัิ

ทัว่ไป และคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ และจะตองกรอกรายละเอยีดตางๆในใบ

สมคัร ในกรณทีีม่คีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูสมคัร ไมวาดวยเหตใุด ๆ หรอืวฒุกิารศกึษา ไมตรงตามคณุสมบตัขิอง

ตําแหนงทีส่มคัรสอบ อนัมผีลทําใหผูสมคัรสอบไมมสีทิธสิอบตามประกาศรบัสมคัรดงักลาว ใหถอืวาการรบัสมคัร

และการไดเขารบัการเลอืกสรรครัง้นี ้เปนโมฆะสําหรบัผูนัน้

๖.๒ หากเปนบคุคลทีป่ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา หรอืลาออกจากไปแลว จะตองมี

หนงัสอืรบัรองดานความประพฤตแิละดานการปฏบิตังิานจากผูบงัคบับญัชาสงูสดุของหนวยงานตนสงักดันัน้ ๆ หาก

ตรวจพบภายหลงัวาเคยปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยัฯแลว แตไมสงหนงัสอืรบัรองดงักลาว มหาวทิยาลยัฯ สามารถ

เลกิสญัญาจางไดทนัท ีโดยผูสมคัรไมมสีทิธคิดัคานใด ๆ ทัง้สิน้

๖.๓ เปนหนาทีข่องผูสมคัรทีจ่ะตองตดิตามประกาศตาง ๆ เกีย่วกบัการเลอืกสรรในครัง้นี ้ ของ

มหาวทิยาลยั ราชภฏัสวนสนุนัทา ตามทีค่ณะกรรมการดําเนนิการสรรหาและเลอืกสรรกําหนด

๗. คาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท

๘. การประกาศรายชือ่ผูมสีทิธเิขารบัการเลอืกสรร

๘.๑ ประกาศรายชือ่ผูมสีทิธเิขารบัการเลอืกสรรภายในวนัที ่๑๓ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็ปไซต

http://personnel.ssru.ac.th และ https://www.facebook.com/hrmssru

๙. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผูสมัครจะไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้

๙.๑ ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับตําแหนง

วิธีประเมิน โดยการสอบแขงขันปรนัยหรืออัตนัย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

๙.๒ ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะสวนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป

- ประวัติ ประสบการณ บุคลิกภาพ ความรู ทวงที วาจา เชาวนปญญา และเจตคติ

วิธีประเมิน โดยการสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑๐. เกณฑการตัดสิน

ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๒ ดาน

โดยไดคะแนนแตละสวนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ คะแนน และการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได

๑๑. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ

ทางเว็ปไซตที่ http:personnel/ssru/ac.th และ https://www.facebook.com/hrmssru โดยบัญชีรายชื่อ

http://personnel.ssru.ac.th/
https://www.facebook.com/hrmssru
https://www.facebook.com/hrmssru


- ๔  -

ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศ

รับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี

๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่   ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

(ผศ.ดร.ปรีชา พงษเพ็ง)

รองอธิการบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนอธิการบดี


