
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ

ประเภทบริหารท่ัวไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กําหนดลักษณะ

และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตอ

ไปน้ี

๑. ช่ือกลุมงาน กลุมบริหารทั่วไป

  ๒. คุณสมบัติท่ัวไป
 

- มีคุณสมบัติครบถวนตามความ ขอ ๘ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน พ.ศ.

๒๕๔๗

- สัญชาติไทย และหากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน
 

๓. ตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัด สํานักทรัพยสินและรายได จํานวน ๑ อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรูความสามารถ ทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ.รับรอง
 

- มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีใชในการปฏิบัติหนาที่

- มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในระดับดี เหมาะสมแกการปฏิบัติ

หนาท่ี
 

- มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
 

 
 



 

-  ๒  -

 

- มีความสามารถในการศึกษา จัดการขอมูล และวิเคราะหปญหา
 

- หากเคยผานงานดานการบริหารงานท่ัวไป 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 ตั้งแตวันที ่๙ - ๑๖

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)
 

๕.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
 

- ใบสมัครที่กรอกขอมูลสมบูรณ จํานวน ๑ ฉบับ
 

- ใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ที่สถานศึกษาออกให ตองผานการพิจา

รณาอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางชาภายในวันสุดทายของวันรับสมัคร จึงจะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตาม

ประกาศ
 

- รปูถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสดีํา ถายมาแลวไมเกนิ ๖ เดอืน ขนาด ๑ นิว้จํานวน ๑ รปู

- สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
 

- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน  ๑ ฉบบั

- ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ จํานวน ๑ ฉบับ
 

- หลกัฐานการผานหรอืไดรบัการยกเวนการเกณฑทหาร สําหรบัเพศชาย  จํานวน ๑ ฉบบั
 

ท้ังน้ี ใหสําเนาหลกัฐานทกุฉบับ โดยผูสมัครเขยีนรบัรองวาสําเนาถกูตองและลงชือ่กํากบัไวดวย
 

๖. เง่ือนไขในการสมัคร
 

๖.๑ ผูสมคัรเขารบัการเลือกสรรจะตองรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และรบัรองตนเองวาเปนผูมี

คณุสมบัตท่ัิวไป และคณุสมบัตเิฉพาะสําหรบัตําแหนงตรงตามประกาศรบัสมคัรจรงิ และจะตองกรอกรายละเอยีด

ตางๆในใบสมคัร ในกรณท่ีีมีความผิดพลาดอนัเกดิจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตใุด ๆ  หรือวฒุกิารศกึษา ไมตรงตาม

คณุสมบัตขิองตําแหนงท่ีสมคัรสอบ อนัมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสทิธสิอบตามประกาศรบัสมคัรดงักลาว ใหถอืวา

การรบัสมคัร และการไดเขารบัการเลือกสรรครัง้นี ้เปนโมฆะสําหรบัผูนัน้
 

๖.๒ หากเปนบคุคลท่ีปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา หรือลาออกจากไปแลว จะตองมี

หนงัสอืรบัรองดานความประพฤตแิละดานการปฏบัิตงิานจากผูบังคบับญัชาสงูสดุของหนวยงานตนสงักดัน้ัน ๆ หาก

ตรวจพบภายหลงัวาเคยปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัฯแลว แตไมสงหนงัสอืรบัรองดงักลาว มหาวิทยาลยัฯ สามารถ

เลิกสญัญาจางไดทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธคิดัคานใด ๆ ทัง้ส้ิน
 

๖.๓ เปนหนาทีข่องผูสมัครทีจ่ะตองตดิตามประกาศตาง ๆ เกีย่วกบัการเลอืกสรรในคร้ังนี ้ ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ตามทีค่ณะกรรมการดําเนนิการสรรหาและเลอืกสรรกําหนด

 
 



 

-  ๓  -

 

๗. คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท
 

๘. การประกาศรายช่ือผูมีสทิธเิขารบัการเลือกสรร
 

ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธเิขารบัการเลือกสรรภายในวนัที ่๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางเว็ปไซต

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

๙. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
 

ผูสมัครจะไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังตอไปน้ี
 

๙.๑ ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับตําแหนง 
 

วิธีประเมิน โดยการสอบแขงขันปรนัยหรืออัตนัย คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน           

๙.๒ ประเมินสมรรถนะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานคุณลักษณะสวนบุคคลซ่ึงเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน

- ทดสอบความรูเกี่ยวกับความสามารถทั่วไป
 

- ประวัติ ประสบการณ บุคลิกภาพ ความรู ทวงที วาจา เชาวนปญญา และเจตคติ
 

วิธีประเมิน โดยการสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 

๑๐. เกณฑการตัดสิน

ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูเขารับการประเมินสมรรถนะ ทั้ง ๒ ดาน  โดยได

คะแนนแตละสวนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ คะแนน และการจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 

๑๑. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ
 ทางเว็ปไซตที ่http:personnel/ssru/ac.th และ https://www.facebook.com/hrmssru โดยบัญชีรายชื่อ

ดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศ

รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี

๑๒. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากําหนด

 

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 
(ผศ.ดร.ปรีชา พงษเพ็ง)

รองอธิการบดีฝายบริหาร

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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