
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) 

สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอาย ุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ

และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ  จํานวน ๔ อัตรา  สังกัด

ศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอาย ุมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ เพศชายจะตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๒.๑ ตําแหนง นักสุขศึกษา จํานวน ๓ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๕๐ บาท

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพทุกสาขาวิชา จากสถาบัน

การศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง

๒.๑.๒ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี

๒.๑.๓ มีบุคลิกภาพดี กระตือรือรน มีความขยัน อดทน และมนุษยสัมพันธดี

๒.๑.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อตรงตอการปฏิบัติงาน

๒.๑.๕ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได

๒.๑.๖ หากมีประสบการณการบริการทางดานงานสปา หรือการนวดแผนไทย จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ

๒.๑.๗ คุณสมบัติอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรวาเหมาะสม

๒.๒ ตําแหนง นักวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๗๕๐ บาท

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย หรือการแพทยแผน

ไทยประยุกต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

๒.๒.๒ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office ไดเปนอยางดี

๒.๒.๓ มีบุคลิกภาพ กระตือรือรน มีความขยัน อดทน และมนุษยสัมพันธดี

๒.๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อตรงตอการปฏิบัติงาน

 



-  ๒  -

๒.๒.๕ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได

๒.๒.๖ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทย ๔ สาขา หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แพทยแผนไทยประยุกต จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๓. กําหนดการรับสมัคร

๓.๑ ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
อาคาร ๓๒ ช้ัน ๔  ตั้งแตวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร

                 - ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก

                 และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป 

                 - สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ชุด  

                 - สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด 

                 - สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด

                 - สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด (พรอมฉบับจริง)

                 - ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถามี)                  

                - ใบผานการเกณฑทหารหรือหนังสือการไดรับการยกเวน

                - หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ 

                 ๔. เงื่อนไขในการสมัคร

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเน่ืองมาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ  รับสมัครสอบ

แขงขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน

๔.๒ หากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก

มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของหนวยงานตนสังกัดนั้น ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ แลว แตไมสงหนังสือ

รับรองดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. คาธรรมเนียมการสมัคร

- คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท

๖.หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก

ผูสมัครจะไดรับการประเมินดวยวิธีการ ดังตอไปนี้

๖.๑ ประเมินความรูความสามารถ (๑๐๐ คะแนน)

วิธีการประเมิน สอบขอเขียนปรนัย และอัตนัย ประกอบดวย

๖.๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป 

- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 



-  ๓  -

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่

๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ความรูรอบตัวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

๖.๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

๖.๒ ประเมินสมรรถนะ (๑๐๐ คะแนน)

วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ 

                ๗. กําหนดการสอบแขงขัน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ และประกาศผลสอบ

๗.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทางอินเตอรเน็ตที่

 http://personnel.ssru.ac.th และ Facebook / กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๗.๒  สอบขอเขียนปรนัยและอัตนัย เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ เวลา

๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ในวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนยแหงความเปนเลิศในการดูแลผูสูงอายุ ศูนย

การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

๗.๓ ประกาศผลสอบภายในวันที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงาน

อธิการบดี ทางอินเตอรเน็ต  ที่  http://personnel.ssru.ac.th  และ  Facebook / กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๘. การรายงานตัว 

รายงานตัวในวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๓  เพื่อรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(งบประมาณเงินรายได) ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ หากพนกําหนดน้ี

ถือวาสละสิทธ์ิและเขาปฏิบัติงานในวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ณ หนวยงานที่สมัคร ( ในวันรายงานตัวขอให

ติดตอ  ๑. นางสาวสุนารี  ลําใย เพื่อรายงานตัว ๒. นางเกศินี  จันทรหอม  เพื่อแจงขึ้นทะเบียนเปนผูประกัน

ตน และ ๓. นายศิวพงษ ออพงษ เพ่ือรับสัญญาจางและรับหนังสือตรวจสอบประวัติฯตามลําดับ ) 

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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