ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป$นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน(งอาจารย
………………………………..………………..
ด,วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีความประสงคจะบรรจุและแต(งตั้งบุคคลเป$นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 อัตรา
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
ตําแหนง อาจารย
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 4 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาการพยาบาลหรือสาขาใกล,เคียงหรือ
2.2 สําเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาพยาบาล
2.3 กรณีใช,คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครต,องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธหรือ
ทําวิจัย ไม(น,อยกว(า 12 หน(วยกิต กรณีไม(ได,สําเร็จการศึกษาหลักสูตรทําวิทยานิพนธ จะต,องมีผลงานวิจัยที่
ได,รับการตีพิมพหรือเผยแพร(ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.4 มีประสบการณการทํางานการพยาบาลไม(น,อยกว(า 2 ป=
2.5 มีความรู,ด,านภาษาอังกฤษ โดยมีหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได,รับ
การรับรองมาตรฐานหรือผลการสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3. คุณสมบัติทั่วไปของผู'มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
3.๑ มีอายุไม(ต่ํากว(า 18 ป= (นับถึงวันสมัคร)
3.๒ เป$นผู,เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป$น
ประมุข
3.๓ ไม(เป$นผู,ดํารงตําแหน(งข,าราชการการเมือง ไม(เป$นกรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ,าหน,าที่ในพรรคการเมือง
3.๔ ไม(เป$นคนวิกลจริตหรือจิตฟJKนเฟLอนไม(สมประกอบหรือเสมือนไร,ความสามารถหรือ
เป$นโรคต,องห,ามตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
3.๕ ไม(เป$นผู,อยู(ในระหว(างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให,ออกจากราชการไว,ก(อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
3.๖ ไม(เป$นผู,บกพร(องในศีลธรรมอันดี
3.๗ ไม(เป$นบุคคลล,มละลาย
3.๘ ไม(เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให,จําคุก เว,นแต(เป$นโทษสําหรับความผิด
ที่ได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2/3.๙ ไมเคย...

-23.๙ ไม(เคยถูกลงโทษให,ออก ปลดออกหรือไล(ออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
3.๑๐ ไม(เป$นผู,เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข,ารับราชการหรือเข,าปฏิบัติงาน
ในหน(วยงานของรัฐ
3.๑๑ ถ,าเป$นเพศชายต,องผ(านการเกณฑทหารแล,ว
4. อัตราเงินเดือน สวัสดิการและสิทธิประโยชน2
4.๑ อัตราเงินเดือน
1) ปริญญาเอก เดือนละ 33,990 บาท
2) ปริญญาโท เดือนละ 28,330 บาท
4.2 โครงการสวัสดิการประกันสังคม
4.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
4.4 สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. กําหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถสมัครได, ดังนี้
5.1 สมั ค รด, ว ยตนเอง ให, ติ ด ต( อ ขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร, อ มหลั ก ฐานได, ที่
กองการเจ,าหน,าที่ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
5.2 สมัครทางไปรษณีย โดยดาวนโหลดใบสมัครทาง www.sru.ac.th
กรณี ส มั ค รทางไปรษณี ย ให, ส( งเอกสารหลั ก ฐานการรั บ สมั ค ร ไปยั ง กองการเจ, า หน, า ที่
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ราษฎรธานี ๒๗๒ หมู( ๙ ตํ าบลขุนทะเล อํา เภอเมื องฯ จังหวัด สุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐
(สมัครงาน) โดยจะต'องสงใบสมัครและหลักฐานถึงกองการเจ'าหน'าที่ภายในวันสุดท'ายของการป>ดรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได,ที่ โทร. 0-7791-3321, ๐8-1892-2626

จํานวน ๑ รูป

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต'องนํามายื่นในวันสมัคร
6.๑ รูปถ(ายหน,าตรงไม(สวมหมวกและแว(นตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ(ายมาแล,วไม(เกิน ๑ ป=

6.๒ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
6.๓ สําเนาทะเบียนบ,าน จํานวน ๑ ฉบับ
6.๔ สําเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก อย(างละจํานวน ๑ ชุด
6.๕ ใบรับรองแพทย จํานวน ๑ ฉบับ
6.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ,ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
6.7 สําเนาหลักฐานที่แสดงว(าเป$นผู,ผ(านการเกณฑทหาร (สด. ๘ หรือ สด. ๔๓ เป$นต,น)
หรือได,รับการยกเว,น จํานวน ๑ ชุด
6.8 สําเนาบทคัดย(อวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ จํานวน 1 ชุด
6.9 หลักฐานที่แสดงประสบการณในการทํางานหรือประสบการณอื่นๆ จํานวน 1 ชุด
6.10 หลั กฐานแสดงผลการสอบภาษาอั งกฤษจากสถาบั น ที่ ได, รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
จํานวน 1 ชุด (ถ,ามี)
3/7. ประกาศ...

-37. ประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'ารับการสอบคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎรธานี จ ะประกาศรายชื่ อ ผู, มี สิ ทธิ์ เ ข, า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ กองการเจ,าหน,าที่ อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
และทางเว็บไซต www.sru.ac.th
8. วิธีการสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังต(อไปนี้
8.1 สอบภาคความรู'ความสามารถเฉพาะตําแหนง 200 คะแนน ประกอบด,วย
1) สอบวัดความรู,ทางวิชาการ (ข,อเขียน)
100 คะแนน
2) สอบวัดความรู,ด,านภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
3) สอบความสามารถด,านการสอน
50 คะแนน
8.2 สอบภาคความเหมาะสมสําหรับตําแหนง (สัมภาษณ2) 100 คะแนน
รวมคะแนน
300 คะแนน
9. หลักเกณฑ2และวิธีการตัดสิน
ผู,ที่ถือว(าเป$นผู,สอบผ(านการคัดเลือกและได,รับการขึ้นบัญชี จะต,องเป$นผู,ที่ได,คะแนนในการ
สอบภาคความรู,ความสามารถเฉพาะตําแหน(ง ไม(ต่ํากว(าร,อยละ 60 โดยจะต,องมีคะแนนผลการสอบความรู,ทาง
วิช าการไม( น, อยกว( า 60 และภาคความเหมาะสมสํ า หรั บ ตํ า แหน(ง (สั มภาษณ) ไม( ต่ํ ากว( า ร, อยละ 60 ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู,สอบผ(านการคัดเลือก เรียงลําดับจากผู,ที่ได,คะแนนสูงสุดตามจํานวนที่ประกาศ
รับสมัคร ในกรณีที่มีคะแนนเท(ากันจะพิจารณาค(าคะแนนที่สูงกว(าในการสอบภาคความรู,ความสามารถเฉพาะ
ตําแหน(ง
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎรธานี จะประกาศรายชื่ อ ผู, ส อบผ( า นการคั ดเลื อ กตามลํ า ดั บ
ณ กองการเจ,าหน,าที่และเว็บไซต www.sru.ac.th

