ประกาศสํานักทรัพยสินและรายได
เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเปนลูกจางชั่วคราว (ประเภทงบประมาณเงินรายได) สังกัดสํานัก
ทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
___________________________
ดวย สํานักทรัพยสินและรายได มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว (ประเภทงบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๓ อัตรา สังกัด
สํานักทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทดแทนอัตราเดิมที่วางลง โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และหมวด ๒ ขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานัก
ทรัพยสินและรายได วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ ตําแหนง พนักงานบริการทั่วไป จํานวน ๓ อัตรา
อัตราคาจาง ๑๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาขึ้นไป จากสถาบันที่
ก.พ. รับรอง
๒.๑.๒ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปขึ้นไป
๒.๑.๓ บุคลิกภาพดี รักงานบริการ กระตือรือรน ขยันอดทน เสียสละ และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
๒.๑.๔ มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา
Microsoft Office
ปญหาเฉพาะหนาไดดี

๒.๑.๕ มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร อาทิ โปรแกรม
๒.๑.๖ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทํางานภายใตความกดดัน และสามารถแกไข
๒.๑.๗ สามารถเขางานเปนกะได

- ๒ ๓. กําหนดการรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ สํานัก
ทรัพยสินและรายได อาคาร ๕๔ (อาคารศูนยฝกปฏิบัติการโรงแรมวังสวนสุนันทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ
นันทา ไดตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและพรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตาสีดํา และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบผานการเกณฑทหารหรือการไดรับการยกเวนทางทหาร
๔.๗ ใบรับรองการผานงาน (ถามี)
๔.๘ ผลงานตางๆ (ถามี)
๕. เงื่อนไขในการสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีมีความผิดพลาด
อันเนื่องจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ รับสมัครสอบแขง
ขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน
๕.๒ หากเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก
มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติ และดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ หากตรวจสอบพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯแลว แตไมสงหนังสือ
รับรองดังกลาว สํานักทรัพยสินและรายได สามารถเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆทั้งสิ้น
๖. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสมัครสอบจํานวน ๒๐ บาท
๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบวันจันทรที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝายบริหารงานบุคคล
ชั้น ๓ สํานักทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ๓ ๘. กําหนดการสอบแขงขันและประกาศผลสอบ
กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
- กําหนดการสอบสัมภาษณ (รอบเชา) เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมวังสวนสุนัน
ทา ชั้น ๒ สังกัดสํานักทรัพยสินและรายได
ประกาศผลสอบวันศุกรที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ฝายบริหารงานบุคคล สํานัก
ทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(อาจารย ดร.แกนเพชร ศรานนทวัฒน)
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินและรายได
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ประกาศสํานักทรัพยสินและรายได
เรื่อง รับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สังกัดสํานัก
ทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
___________________________
ดวยสํานักทรัพยสินและรายได มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานัก
ทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทดแทนอัตราเดิมที่วางลง โดยมีรายละเอียดดังตอไป
นี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และหมวด ๒ ขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานัก
ทรัพยสินและรายได วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๒.๑ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจาง ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจทุกสาขา
๒.๑.๒ เพศชาย/หญิง อายุ ๒๕ ปขึ้นไป
๒.๑.๓ บุคลิกภาพดี รักงานบริการ กระตือรือรน ขยันอดทนเสียสละ และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี
๒.๑.๔ มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา
๒.๑.๕ มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร อาทิ โปรแกรม
Microsoft Office ไดเปนอยางดี
๒.๑.๖ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทํางานภายใตความกดดัน และสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดดี
๒.๑.๗ สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลา และในวันหยุดราชการได
๒.๑.๘ มีประสบการณการทํางาน จะพิจารณาเปนพิเศษ

- ๒ ๓. กําหนดการรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายบริหารงานบุคคล ชั้น ๓ สํานัก
ทรัพยสินและรายได อาคาร ๕๔ (อาคารศูนยฝกปฏิบัติการโรงแรมวังสวนสุนันทา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ
นันทา ไดตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณและพรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวม
แวนตาสีดํา และถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาแสดงผลการเรียน หรือประกาศนียบัตร ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบผานการเกณฑทหารหรือการไดรับการยกเวนทางทหาร
๔.๗ ใบรับรองการผานงาน (ถามี)
๔.๘ ผลงานตางๆ (ถามี)
๕. เงื่อนไขในการสมัคร
๕.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีมีความผิดพลาด
อันเนื่องจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ รับสมัครสอบแขง
ขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน
๕.๒ หากเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก
มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติ และดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ หากตรวจสอบพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯแลว แตไมสงหนังสือ
รับรองดังกลาว สํานักทรัพยสินและรายได สามารถเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆทั้งสิ้น
๖. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสมัครสอบจํานวน ๒๐ บาท
๗. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบวันจันทรที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝายบริหารงานบุคคล
ชั้น ๓ สํานักทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ๓ ๘. กําหนดการสอบแขงขันและประกาศผลสอบ
กําหนดการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ
โรงแรมวังสวนสุนันทา ชั้น ๒ สังกัดสํานักทรัพยสินและรายได
ประกาศผลสอบวันศุกรที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ฝายบริหารงานบุคคล สํานัก
ทรัพยสินและรายได มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(อาจารย ดร.แกนเพชร ศรานนทวัฒน)
ผูอํานวยการสํานักทรัพยสินและรายได
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