ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
___________________________
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีราย
ละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง
๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ งานบริหารทรัพยากร
มนุษย งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การทําบันทึก
การประชุม การรางหนังสือราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของภายใตการกํากับแนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติ
งานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้
- สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช Internet ได
ระยะเวลาการจาง ๑ ป ๑๑ เดือน
๒. อัตราคาจาง คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท

- ๒ ๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่งานบริหารงานบุคคล กองบริหาร
บุคคล ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ วัน เวลา
ราชการ
๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร (พรอมฉบับจริง)
๔.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณ
๔.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตรและใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript)ที่
สถานศึกษาออกใหตองผานการพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันสุดทายของวันรับสมัครจึงจะถือวา
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบ
สมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกใหไดระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งจะตองอยูภายใน
กําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
๔.๒.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสีดํา ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๔.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ
๑ ฉบับ
๔.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
๔.๒.๖ ถาเปนชายใหนําหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑ
ทหารมาแสดง ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนรับรองวาสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย

- ๓ ๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๕.๑ ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะ
ตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๕.๒ เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรใน
ครั้งนี้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏสวนสุนัน ทาจะประกาศชื่อ ผู มีสิทธิเ ข ารับ การเลื อกสรร และกําหนด
วัน เวลา สถานที่เลือกสรรในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ งานบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี
และทาง http:/personnel/ssru.ac.th
๗. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
๑. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
วิธีการประเมิน โดยการสอบแข่งขัน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๒. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะสวนบุคคลซึ่ง
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- ทดสอบความรูเกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ
- ประสบการณ บุคลิกภาพ ความรู ทวงที วาจา เชาวนปญญา และเจตคติ
วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม
๑๐๐
คะแนน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๒ ดาน โดย
ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐ คะแนน
๘. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๒ ดาน โดย
ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๖๐ คะแนน
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
๙. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน
สอบ ณ งานบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลือกสรร ครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันรับประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียว
กันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

- ๔ ๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด
๑๑. การไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
จะไดรับสิทธิประโยชนตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

(รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
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