ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สาย
วิชาการ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
___________________________
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายวิชาการ จํานวน ๗ อัตรา สังกัด วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ เพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง อาจารย ประจําวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จํานวน ๗ อัตรา
๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ
โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
๒. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
๓. มีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๒ ป และมีประสบการณการสอน
ทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
๔. สามารถใหบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
๕. สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา โดยเต็มใจอุทิศเวลาใหกับราชการ
๖. มีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน เปนผูใฝรูและกระตือรือรนในการแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ
อัตราเงินเดือนปริญญาโท
สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ๒๘,๐๐๐ บาท สาขาวิชาอื่น ๒๕,๕๐๐ บาท
อัตราเงินเดือนปริญญาเอก
สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ๓๖,๐๐๐ บาท สาขาวิชาอื่น ๓๒,๐๐๐ บาท
๓. กําหนดการรับสมัคร
๓.๑ ผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

- ๒ อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวัน
และเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
- สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด
- ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
- หลักฐานการผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน
- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสําเนาบัตรสมาชิก
สภาการพยาบาล จํานวน ๑ ฉบับ
- หลักฐานการผานงานหรือแสดงความชํานาญการ
- หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ
๔. เงื่อนไขในการสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเนื่อง
มาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ รับสมัครสอบแขงขันให
ถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน
๔.๒ หากเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจากมหาวิทยาลัย
ไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย
งานตนสังกัดนั้นๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯแลว แตไมสงหนังสือรับรองดังกลาว
มหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น
๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท
๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ สอบแขงขันและประกาศผลสอบ
๖.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานัก
งานอธิการบดี ทางอินเตอรเน็ต ที่ http://personnel.ssru.ac.th และ Facebook/กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๖.๒ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สํานักงานวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

- ๓ ๖.๓ ประกาศผลสอบในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงาน
อธิการบดีทางอินเตอรเน็ต ที่ http://personnel.ssru.ac.th และ Facebook/กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๗. การรายงานตัวและเขาปฏิบัติงาน
รายงานตัวในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับการจัดจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๔
หากพนกําหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์ และเขาปฏิบัติงานในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ในวันรายงานตัวขอให
ติดตอ ๑. นางสาวสุนารี ลําใย เพื่อรายงานตัวและรับหนังสือตรวจสอบประวัติ ๒. นางเกศินี จันทรหอม
เพื่อแจงขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน และ ๓.นางสาวสุภารตี ชีพพันธุสุทธิ์ เพื่อรับสัญญาจางตามลําดับ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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