
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 

สายวิชาการ สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดําเนินการสอบแขงขันบุคคล   เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) สายวิชาการ จํานวน ๑ อัตรา สังกัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  เพื่อรองรับการใหบริการแกคณาจารยนักศึกษา บุคคลภายนอกและรวมมือปฏิบัติงานเพื่อผลักดัน
ยุทธศาสตรกลยุทธสูเปาหมายท่ีวางไว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงออกประกาศรับสมัครสอบแขงขัน
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้ง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา 

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
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๒.๒.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ

๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําความผิดวินัย ตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๒.๙ ถูกสั่งใหออกจากราชการ   กรณีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวน 

ไมอาจลงโทษทางวินัยรายแรงได  หรือมีมลทินมัวหมองซึ่งหากรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา

๒.๓.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศหรือตางประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง

๒.๓.๒ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

๒.๓.๓ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมสําหรับตําแหนง

๓. การรับสมัครสอบแขงขัน

ผูประสงคจะสมัครสอบแขงขันสามารถยื่นใบสมัครสอบแขงขันดวยตนเอง ไดตั้งแตวันที่

๑๗ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๔. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามายื่นในการสมัครสอบแขงขัน                     

๔.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใส

แวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป

๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให โดยอาศัย

อํานาจของกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนหรือ

ภายในวันท่ีสมัคร 

๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๕ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๗ หลักฐานการผานหรือไดรับการยกเวนการคัดเลือกทหาร จํานวน ๑ ฉบับ  

๔.๘ หลักฐานการผานงานหรือแสดงความชํานาญการ (ถามี)
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๖. การประกาศรายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบแขงขนั

มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขันในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ  

กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ทางอินเตอรเน็ตที่ Facebook/ กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ท่ี http://personnel.ssru.ac.th

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน

๗.๑ สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน

๗.๒ สอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

๗.๓ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑการตัดสิน

ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%)

๙. การสอบและการประกาศผลการสอบ

๙.๑ สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะ

ตําแหนง (ภาค ข) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ (เวลาและสถานที่จะประกาศพรอมกับรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

แขงขัน)

๙.๒ สอบสัมภาษณในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ (เวลาและสถานที่จะประกาศพรอมกับราย

ช่ือผูมีสิทธ์ิสอบแขงขัน) 

๙.๓ ประกาศผลการสอบแขงขันในวันที ่๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล

อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน ๔ ทางอินเตอรเน็ตที ่http://personnel.ssru.ac.th และ Facebook/กอง

บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๐. การรายงานตัว

รายงานตัวในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพื่อรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(งบประมาณแผนดิน)  ณ  กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี  ชั้น  ๔  หากพนกําหนดน้ีถือวา

สละสิทธิ ์และเขาปฏิบัติงานในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หนวยงานที่สมัคร (ในวันรายงานตัวขอใหติดตอ ๑.

นางสาวสุนาร ี ลําใย  เพ่ือรายงานตัว  ๒. นางเกศิน ี จันทรหอม  แจงขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน  และ  ๓.

นายศิวพงษ ออพงษ เพ่ือรับสัญญาจางและรับหนังสือตรวจประวัติฯ  ตามลําดับ)

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๙ มกราคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)
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