
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 

สายสนับสนุนวิชาการ 

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดําเนินการสอบแขงขันบุคคล เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  (งบประมาณแผนดิน)  สายสนับสนุนวิชาการ  จํานวน ๒ อัตรา  เพื่อรองรับการใหบริการแก

คณาจารยนักศึกษา บุคคลภายนอกและรวมมือปฏิบัติงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร กลยุทธสูเปาหมายที่วางไว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
 

๑.๑ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
 

จํานวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท

๑.๒ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
 

จํานวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน ๒๑,๐๐๐ บาท
 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑.๒ สัญชาติไทย

๒.๑.๓ มีอายุไมนอยกวาสิบแปดปบริบูรณ

๒.๑.๔ เพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน

๒.๒ ลักษณะตองหาม

๒.๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

๒.๒.๒ เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปนโรค

ท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่

จะปฏิบัติหนาที่ได
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๒.๒.๓ เปนผูถูกสั่งใหพักงาน หรือถูกสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะเชนเดียวกัน
 กับการพักงาน หรือเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ

 
๒.๒.๔ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

 
๒.๒.๕ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

 
๒.๒.๖ เปนบุคคลลมละลาย

 
๒.๒.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดละหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกเพราะกระทําความผิดวินัย ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๒.๙  ถูกสั่งใหออกจากราชการ    กรณีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจ

ลงโทษทางวินัยรายแรงไดหรือมีมลทินมัวหมองซึ่งหากรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการตากฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือ

กฎหมายอ่ืน หรือตามระเบียบนี้

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
 

๒.๓.๑ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา

๒.๓.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

๒.๓.๑.๒ มีความรูความเขาใจในกฏหมายวาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการ

ศึกษา กฏหมายวาดวย ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฏหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ 

๒.๓.๑.๓ มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft office ไดเปน

อยางดี

๒.๓.๑.๔ มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

๒.๓.๑.๕ มีใจรักในการบริการ อดทน เสียสละและอุทิศเวลาใหกับงาน

๒.๓.๑.๖ สามารถปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันเสาร-อาทิตย

ได

๒.๓.๑.๗ หากมีประสบการณทํางานดานการเงินหรือบัญชี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๒.๓.๑.๘ สอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒.๓.๒ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สังกัด คณะวิทยาการจัดการ จํานวน ๑ อัตรา

๒.๓.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย หรือหลักสูตรอื่นที่

เก่ียวของ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง
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๒.๓.๒.๓ สามารถจัดเกบ็ขอมูล สถติ ิ การรายงาน วางแผน ตดิตามงาน การประชุม และรายงานการ

ประชุมตางๆ เปนอยางดี
 

๒.๓.๒.๔ มคีวามสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft  Office ทัง้ Word , Excel และ 

Power point รวมถึงการผลติสือ่วดิทีศันเพ่ือการประชาสมัพันธไดเปนอยางดี

๒.๓.๒.๕ สามารถปฏบิตังิานในเวลา/นอกเวลาราชการ/นอกสถานที ่และวันหยุดราชการได

๒.๓.๒.๖ สอบผานภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา

๓. การรบัสมคัรสอบแขงขนั
 

ผูประสงคจะสมคัรสอบแขงขนั สามารถยืน่ใบสมัครไดท่ี E-mail : personnel@ssru.ac.th ตัง้แตวันที่

๑ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๔. เอกสารและหลกัฐานทีต่องนํามายืน่ในการสมัครสอบแขงขนั                     
 

๔.๑ ใบสมคัรท่ีกรอกขอความสมบูรณแลว พรอมตดิรปูถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสดีํา 

ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกนิ ๖ เดอืน จํานวน ๑ รปู

๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ สําเนาใบปรญิญาบตัร หรอืหนงัสือรบัรองคณุวฒิุท่ีสถาบันการศกึษาออกให โดยอาศยัอํานาจของ

กฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ โดยตองเปนผูสําเรจ็การศกึษาท่ีไดรบัอนมุตัจิากผูมอีํานาจอนมุตักิอนหรอืภายในวนัที่

สมคัร 
 

๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ฉบบั
 

๔.๕ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
 

๔.๖ สําเนาใบเปล่ียนชือ่-นามสกลุ จํานวน ๑ ฉบับ
 

๔.๗ หลกัฐานการผานการคดัเลือกทหารสําหรบัเพศชาย จํานวน ๑ ฉบบั  
 

๔.๘ หลกัฐานการผานงาน หรอืแสดงความชํานาญการ

๔.๙ หากเปนบุคคลทีป่ฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาหรือลาออกจากมหาวทิยาลยัไปแลว

จะตองมหีนงัสอืรบัรองดานความประพฤต ิและดานการปฏบิตังิานจากผูบังคบับญัชาสงูสดุของหนวยงาน ตนสงักดั

น้ันๆ หากตรวจพบภายหลงัวาเคยปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัฯแลว แตไมสงหนงัสอืรับรองดงักลาวมหาวทิยาลยัฯ

สามารถเลกิสญัญาจางไดทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธคิดัคานใดๆ ทัง้ส้ิน

๔.๑๐ หากหลกัฐานไมครบ หรอืไมสมบูรณในวนัสอบ จะมผีลใหไมผานการสอบ

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท

๖. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเ์ขาสอบแขงขนั

มหาวิทยาลยั ฯ  จะประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิเ์ขาสอบแขงขนัและกําหนดการสอบแขงขนัในวันที ่ ๒๓

กันยายน ๒๕๖๕ ทางเวบ็ไซต http://personnel.ssru.ac.th และ https://www.facebook.com/hrmssru

 
 

http://personnel.ssru.ac.th/
https://www.facebook.com/hrmssru
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๗. หลกัเกณฑและวธิกีารสอบแขงขนั

๗.๑ สอบหมวดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) คะแนนเตม็ ๒๐๐ คะแนน

๗.๒ สอบหมวดความเหมาะสมกบัตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑการตดัสิน
 

ผูผานการสอบแขงขนัจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสบิ (๖๐%)
 
 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
25ส.ค.65  เวลา 11:58:28  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQA2A-DQAOQ-BFADI-AOAAw

 

 


