
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 

สายวิชาการ สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดําเนินการสอบแขงขันบุคคล เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  (งบประมาณแผนดิน) สายวิชาการ สังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อรองรับการให

บริการแกคณาจารยนักศึกษา บุคคลภายนอก และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร กลยุทธสูเปา

หมายท่ีวางไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงออกประกาศรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตง

ตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวน ๑ อัตรา

สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อัตราเงินเดือน ๒๘,๐๐๐ 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
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๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําความผิดวินัย ตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๒.๙ ถูกสั่งใหออกจากราชการ  กรณีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวน

ไมอาจลงโทษทางวินัยรายแรงได หรือมีมลทินมัวหมองซึ่งหากรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวน ๑ อัตรา

๒.๓.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่น

ท่ีเก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง

๒.๓.๒ หากเปนพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหารแลว

๒.๓.๓ มีความรูความสามารถตรงสายงานท่ีสมัครเปนอยางดี

๒.๓.๔ สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาและนอกเวลาทําการตามที่ไดรับมอบหมายได

๒.๓.๕ เปนผูใฝรูและมีความตั้งใจจริงในการทํางาน รวมทั้งตองสามารถอุทิศตนใหกับ

การปฏิบัตงิานท่ีไดรับมอบหมาย

๒.๓.๖ หากมีความรูและประสบการณการสอน หรือมีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ 

จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

๒.๓.๗ ผานการสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไป  ( ภาค  ก )  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

๓. การรบัสมคัรสอบแขงขนั

ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถยื่นใบสมัครสอบแขงขันดวยตนเอง  ไดตั้งแตวันที่ ๑๒

พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.) ณ กองบริหารงานบุคคล

อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา ชั้น ๒ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา 

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายืน่ในการสมคัรสอบแขงขนั                     

๔.๑ ใบสมคัรทีก่รอกขอความสมบรูณแลว พรอมตดิรปูถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใส

แวนตาสดีํา ขนาด ๑ นิว้ ถายมาแลวไมเกนิ ๖ เดอืน จํานวน ๑ รปู

๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๓ สําเนาใบปรญิญาบัตร หรอืหนงัสอืรบัรองคณุวุฒทิีส่ถาบนัการศกึษาออกให โดยอาศยัอํานาจ

ของกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบบั โดยตองเปนผูสําเรจ็การศกึษาท่ีไดรับอนุมตัจิากผูมอีํานาจอนุมตักิอนหรือภายในวนั

ท่ีสมคัร 

๔.๔ สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบตัรประชาชน จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๕ สําเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ หลักฐานการผานการคดัเลือกทหารหรอืเอกสารการไดรบัการยกเวน สําหรบัเพศชาย

๔.๗ หลักฐานการผานงาน หรอืแสดงความชํานาญการ 

๔.๘ หากเปนบคุคลท่ีปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา หรือลาออกจากมหาวิทยาลยั
ไปแลว จะตองมหีนงัสือรบัรองดานความประพฤต ิและดานการปฏบิตังิานจากผูบงัคบับญัชาสงูสดุของหนวยงาน
ตนสงักัดน้ัน ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัฯแลว  แตไมสงหนังสอืรับรองดงักลาว
มหาวทิยาลยัฯ สามารถเลิกสญัญาจางไดทนัท ีโดยผูสมคัรไมมีสิทธคิดัคานใดๆ ทัง้สิน้
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๔.๙ หากหลักฐานไมครบ หรอืไมสมบูรณในวนัสอบ จะมผีลใหไมผานการสอบ

๕. คาธรรมเนยีมการสมคัรสอบ

- คาธรรมเนยีมการสมัครสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท

๖. การประกาศรายช่ือผูมสีทิธิเ์ขาสอบแขงขนั

มหาวทิยาลัยฯจะประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเ์ขาสอบแขงขนัภายในวันที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กอง

บรหิารงานบุคคล อาคารศนูยสุขภาพและกฬีา  ชัน้  ๒  ทางอนิเตอรเน็ตที ่ Facebook /  กองบรหิารงานบคุคล

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

๗. หลกัเกณฑและวธิกีารสอบแขงขัน

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 ๑๕ ธัันวาคม  ๒๕๖๒  สอบสัมภาษณในวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒  ( เวลาและสถานที่จะ

ประกาศพรอมกับรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน )  และประกาศผลการสอบแขงขันในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๒

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

ราชภัฏสวนสุนันทา

๑๐. การรายงานตัว

รายงานตัวในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(งบประมาณแผนดิน)  ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารศูนยสุขภาพและกีฬา ชั้น ๒  หากพนกําหนดน้ีถือวา

สละสิทธิแ์ละเขาปฏิบัติงานในวันที่  ๒ มกราคม  ๒๕๖๓ ณ หนวยงานที่สมัคร (ในวันรายงานตัวขอใหติดตอ

๑. นางสาวสุนาร ี ลําใย  เพ่ือรายงานตัว  ๒. นางเกศินี  จันทรหอม  แจงขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนและ 

๓. นายศิวพงษ ออพงษ  เพื่อรับสัญญาจางและรับหนังสือตรวจประวัติฯ ตามลําดับ)

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 
(รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา)

รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
01พ.ย.62  เวลา 16:21:49  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QgBEA-EMARg-BGADY-ARgBE

 

http://personnel.ssru.ac.th/
http://personnel.ssru.ac.th/

