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
ตอไปนี้
๑. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจัดจาง
๑.๑ กลุมบริหารทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน หรือการบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑.๔.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๑.๔.๒ มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในหนาที่
๑.๔.๓ มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
๑.๔.๔ มีความรูความสามารถดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการศึกษา
๑.๔.๕ มีความรูความสามารถในการติดตอประสานงาน งานบริการและสงเสริมวิชาการ
๑.๔.๖ มีความรูความสามารถในการศึกษา จัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
๑.๕ ระยะเวลาการจาง ๒ เดือน
๑.๖ อัตราคาจาง คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๘,๐๐๐ บาท

- ๒ ๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามความขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ เพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๔ ตั้งแตวันที่ ๑๓ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกขอมูลสมบูรณ
๓.๒.๒ ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให ตองผาน
การพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันสุดทายของวันรับสมัครจึงจะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศ
๓.๒.๓ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสีดํา ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ (พรอมตัวจริง)
๓.๒.๕ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๗ ถาเปนเพศชายใหนําหลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหารมาแสดง
ทั้งนี้ ใหนําสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนรับรองวาสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๔. เงื่อนไขในการสมัคร
๔.๑ ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกราย
ละเอียดตางๆในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไมตรงตามคุณสมบัติของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัคร
ดังกลาว ใหถอื วาการรับสมัคร และการไดเขารับการเลือกสรรครัง้ นี้ เปนโมฆะสําหรับผูน นั้
๔.๒ หากเปนบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา หรือลาออกจากมหาวิทยาลัย
ไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบตั งิ านจากผูบ งั คับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน
ตนสังกัดนัน้ ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบตั งิ านในมหาวิทยาลัยฯแลว แตไมสง หนังสือรับรองดังกลาว
มหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทนั ที โดยผูส มัครไมมสี ทิ ธิคดั คานใด ๆ ทัง้ สิน้
๔.๓ เปนหนาที่ของผูสมัครที่จะตองติดตามประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกําหนด
๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท

- ๓ ๖. การประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาจะประกาศรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิเขารับการเลือกสรร และกําหนดวัน
เวลา สถานทีเ่ ลือกสรรภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
หรือทางเว็ปไซตที่ http:personnel/ssru/ac.th และ facebook/กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
๗. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครจะไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปนี้
๑. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- ทดสอบความรูเกี่ยวกับตําแหนง
วิธีประเมิน โดยการสอบแขงขัน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
๒. ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะสวนบุคคลซึ่งเหมาะสม
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. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
ณ กองบริหารงานบุคคล หรือทางเว็ปไซตที่ http:personnel/ssru/ac.th และ facebook/กองบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร
ครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม
แลวแตกรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด
๑๑. การไดรับสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ
จะไดรบั สิทธิประโยชนตามทีก่ ําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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