
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 

สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดําเนินการสอบแขงขันบุคคล เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อรองรับ

การใหบริการแกคณาจารยนักศึกษา บุคคลภายนอก และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร กลยุทธสู

เปาหมายท่ีวางไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงออกประกาศรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและ

แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย จํานวน ๑ อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๒.๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑.๒ มีอายุไมนอยกวาสิบแปดปบริบูรณ

๒.๑.๓ เปนผูเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒.๒ ลักษณะตองหาม

๒.๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

๒.๒.๒ เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปน
โรคท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสม
ท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได

๒.๒.๓ เปนผูถูกสั่งใหพักงาน หรือถูกสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะเชนเดียวกัน
กับการพักงาน หรือเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ

๒.๒.๔ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

๒.๒.๕ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๒.๒.๖ เปนบุคคลลมละลาย

๒.๒.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 



-  ๒  -

๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําความผิดวินัย ตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๒.๙ ถูกส่ังใหออกจากราชการ  กรณีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวน

ไมอาจลงโทษทางวินัยรายแรงได หรือมีมลทินมัวหมองซึ่งหากรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามระเบียบนี้

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ตําแหนง เจาหนาที่วิจัย สังกัด คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑ อัตรา

๒.๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง

๒.๓.๒ มีประสบการณในการปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาไมนอยกวา ๒ ป

๒.๓.๓ สามารถปฏิบัติงานดานงานวิจัย บริการวิชาการ งานแผนงานและประกันคุณภาพ

๒.๓.๔ มีผลการสอบ SSRU TEP ไดไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน

๒.๓.๕ ผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแลว

๓. การรบัสมคัรสอบแขงขัน

ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถยื่นใบสมัครสอบแขงขันดวยตนเอง  ไดตั้งแตวันที่ ๑๑ -

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.) ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารศูนย

สุขภาพและกีฬา ชั้น ๒ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายืน่ในการสมคัรสอบแขงขนั                     

๔.๑ ใบสมคัรทีก่รอกขอความสมบรูณแลว พรอมตดิรปูถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใส

แวนตาสดีํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกนิ ๖ เดอืน จํานวน ๑ รปู

๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวฒุทิีส่ถาบนัการศกึษาออกให โดยอาศยัอํานาจ

ของกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบบั โดยตองเปนผูสําเรจ็การศกึษาทีไ่ดรบัอนมุตัจิากผูมอีํานาจอนุมตักิอนหรือภายในวนั

ท่ีสมคัร 

๔.๔ สําเนาทะเบยีนบานและสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๕ สําเนาใบเปล่ียนชือ่-นามสกลุ จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๖ หลกัฐานการผานการคดัเลอืกทหารหรอืเอกสารการไดรบัการยกเวน สําหรบัเพศชาย

๔.๗ หลกัฐานการผานงาน หรอืแสดงความชํานาญการ 

๔.๘ หากเปนบคุคลท่ีปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา หรือลาออกจากมหาวิทยาลยั
ไปแลว จะตองมหีนังสอืรบัรองดานความประพฤต ิและดานการปฏบิตังิานจากผูบงัคบับญัชาสงูสดุของหนวยงาน
ตนสงักัดน้ัน ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลัยฯแลว  แตไมสงหนังสอืรับรองดงักลาว
มหาวิทยาลยัฯ สามารถเลกิสญัญาจางไดทันท ีโดยผูสมัครไมมสิีทธคิดัคานใดๆ ทัง้สิน้

 



-  ๓  -

๔.๙ หากหลกัฐานไมครบ หรอืไมสมบรูณในวนัสอบ จะมผีลใหไมผานการสอบ

๕. คาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ

- คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท

๖. การประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบแขงขัน

มหาวทิยาลยัฯจะประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเ์ขาสอบแขงขนัภายในวันที ่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กอง

บรหิารงานบคุคล อาคารศนูยสุขภาพและกฬีา  ชัน้  ๒  ทางอนิเตอรเนต็ที ่ Facebook /  กองบรหิารงานบคุคล

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา และ ที ่http://personnel.ssru.ac.th

๗. หลกัเกณฑและวธิกีารสอบแขงขนั

๗.๑ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

๗.๒ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑการตัดสิน

ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%)

๙. การสอบและการประกาศผลการสอบ

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

(ภาค ข)  ในวันท่ี ๑๔ ธัันวาคม  ๒๕๖๒  สอบสัมภาษณในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ( เวลาและสถานที่จะ

ประกาศพรอมกับรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน )  และประกาศผลการสอบแขงขันในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒

ทางอินเตอรเน็ตท่ี  http://personnel.ssru.ac.th  และ  Facebook  / กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

๑๐. การรายงานตัว

รายงานตัวในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณแผนดิน)  ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา ชั้น ๒  หากพนกําหนดน้ีถือวา

สละสิทธ์ิและเขาปฏิบัติงานในวันที่  ๒ มกราคม  ๒๕๖๓ ณ หนวยงานที่สมัคร (ในวันรายงานตัวขอใหติดตอ

๑. นางสาวสุนาร ี ลําใย  เพื่อรายงานตัว  ๒. นางเกศินี  จันทรหอม  แจงขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนและ 

๓. นายศิวพงษ ออพงษ  เพ่ือรับสัญญาจางและรับหนังสือตรวจประวัติฯ ตามลําดับ)

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 
(รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา)

รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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