
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได)

สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
 และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) จํานวน ๕ อัตรา และลูกจางชั่วคราว จํานวน 

๑ อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ เพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๒.๑ ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือนปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท ปริญญาโท ๒๓,๔๐๐ บาท

ปฏิบัติงานท่ี ณ วิทยาเขตนครปฐม
 

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาวิชา ที่สถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง

๒.๑.๒ มีบุคลิกภาพท่ีดี การแตงกายสะอาด มีสไตล สรางภาพลักษณใหองคกรเขาใจการทํา 
contentmaketing,onlinemaketing

๒.๑.๓ มีความเชี่ยวชาญในการใชซอฟตแวรตัดตอวิดีโอระดับมืออาชีพ โดยเฉพาะ Adobe
Premier Pro

๒.๑.๔ มีทักษะในการใชซอฟตแวรดานกราฟฟก อยางนอย 1 ชนิด เชน Adobe Photoshop
, Adobe Illustrator เปนตน

๒.๑.๕ มีประสบการณและชอบงานตัดตอวิดีโอและงานสรางกราฟกและeffects ดานภาพตาง ๆ
มีความคิดสรางสรรคในงานดาน effect ทางภาพและเสียง การทํางานที่ผานมาตองสามารถนําประสบการณมา
พัฒนาองคกรได

๒.๑.๖ มีความละเอียดรอบคอบ ขยันทํางาน และพรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ เสมอ

๒.๑.๗ มีทัศนคติที่เปนบวก
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๒.๑.๘ มีความเปนผูนําทีม รับผิดชอบงาน และคนในทีม รับแรงกดดันจากที่ทํางานและหัวหนา
งานได 

๒.๑.๙ มีความคลองในการใชกลอง ถายภาพ ถายVDO เขาใจเรื่องแสง

๒.๑.๑๐ หากมีประสบการณตรงในสายงานมีไฟลหรือแฟมผลงาน จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ

๒.๑.๑๑ สามารถสรางคอนเทนต/กํากับการถายทํา ได
 

๒.๑.๑๒ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง

๒.๒ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป จํานวน ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือนปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท ปริญญาโท ๒๓,๔๐๐ บาท

ปฏิบัติงานท่ี ณ วิทยาเขตนครปฐม

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา
ท่ี ก.พ. รับรอง

๒.๒.๒ มีความประพฤติเรียบรอย กระตือรือรน ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธดี

๒.๒.๓ สามารถปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

๒.๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๒.๕ หากมีประสบการณการทํางานดานเลขานุการ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๒.๖ มีความรูสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Excel และ PowerPoint 
ไดเปนอยางดี

๒.๒.๗ มีความสามารถติดตอประสานงาน ติดตอสอบถามนัดหมายกับบุคคลตางๆ ใหกับ
ผูบริหารและหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๒.๒.๘ หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไมตํ่ากวา ๔๐๐ คะแนน จะไดรับการพิจารณา
เปนกรณีพิเศษ

๒.๒.๙ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง

๒.๓ ตําแหนง นักประชาสัมพันธ จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือนปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท ปริญญาโท ๒๓,๔๐๐ บาท

ปฏิบัติงานท่ี ณ วิทยาเขตนครปฐม

๒.๓.๑ สําเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา

ท่ี ก.พ. รับรอง

  ๒.๓.๒ มีความประพฤติเรียบรอย กระตือรือรน ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธดี

๒.๓.๓ สามารถวางแผนและดําเนินการประชาสัมพันธและการสื่อสารทั้งในและนอกองคกรเพื่อ

เสริมสรางใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอวิทยาลัย

๒.๓.๔ มีความรูสามารถในการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป Excel และ PowerPoint 

ไดเปนอยางดี 
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๒.๓.๕ มีทักษะในการใชซอฟตแวรดานกราฟฟก อยางนอย 1 ชนิด เชน Adobe Photoshop

, Adobe Illustrator เปนตน

๒.๓.๖ มีการบริหารดูแลการประชาสัมพันธผานส่ือยุคใหมและสังคมออนไลน เชน website

และสื่อ social Media ของวิทยาลัย

๒.๓.๖ เขียน รวบรวม และเผยแพรขาวสาร กิจกรรมและขอมูลผานสื่อประชาสัมพันธ เชน 

ขาวแจก ภาพขาว บทความ วารสาร สไลดหรือวีดีทัศน เปนตน

๒.๓.๗ สามารถออกแนะแนวการศึกษา และสรางเครือขายกับสถานศึกษาได

๒.๓.๘ มีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแหงวชิาชพี

๒.๓.๙ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง

๒.๔ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่ ณ วิทยาเขตนครปฐม 

อัตราเงินเดือน ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐,๕๐๐ บาท 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓,๐๐๐ บาท

๒.๔.๑ สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาไมตํ่ากวานี้

๒.๔.๒   มีความประพฤติเรียบรอย พรอมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี สุขภาพแข็งแรง
เหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีรับผิดชอบ ไมเปนโรคตองหามหรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เชน ความดัน

โลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยไมใบรับรองแพทย

๒.๔.๓ ตองมีใบอนุญาตขับรถยนตของกรมการขนสงทางบก โดยไดรับอนุญาตมาแลวไมนอยกวา
๒ ป มีประสบการณในการขับรถยนตไมนอยกวา ๓ ป

๒.๔.๔ ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เวนแตคดีกระทําโดยประมาทหรือในความผิด
ลหุโทษ

๒.๔.๕ ไมเปนผูเสพ หรือติดยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.๒๕๒๒
และท่ีแกไขเพิ่มเติม

๒.๔.๖ รูจักเสนทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และตางจังหวัดในเสนทางหลักเปนอยางดี

๒.๔.๗ มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับรถยนตและการขนสงเปนอยางดี และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

๒.๔.๘ มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต สามารถขับรถไดทั้งเกียรธรรมดาและเกียรอัตโนมัติ
สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณีเครื่องยนตขัดของ

๒.๔.๙ ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของรถยนตใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย และตองดู
แลทําความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกอยางสม่ําเสมอ

๒.๔.๑๐ สามารถปฏิบัติงานไดทุกสถานท่ีและทุกจังหวัดตามที่ไดรับมอบหมาย ทั้งในและนอก
เวลาราชการ ตลอดจนการขนสงพัสดุ สิ่งของ และการชวยขนยายสิ่งของตาง ๆ ตามความจําเปน
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๒.๔.๑๑ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง

๓. กําหนดการรับสมัคร
 

๓.๑ ผูประสงคจะสมัคร  ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี

อาคาร ๓๒  ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแตวันท่ี ๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ในวันและเวลา

ราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
 

- ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณแลวพรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
 

และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป

- สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ชุด

- สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด 

- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด (พรอมฉบับจริง) 

- ใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถามี)                  

- ใบผานการเกณฑทหารหรือหนังสือการไดรับการยกเวน

- หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ 

๔. เงื่อนไขในการสมัคร
 

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเน่ืองมาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ รับสมัครสอบ

แขงขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน  

๔.๒ หากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หรือลาออกจาก

มหาวิทยาลัยไปแลว  จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติ  และดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา  

สูงสุดของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ  หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯแลว  แตไมสง

หนังสือรับรองดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น  

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
 

- คาธรรมเนียมการสมัครสอบ ลําดับท่ี ๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๓ จํานวน ๒๐๐ บาท
 

- คาธรรมเนียมการสมัครสอบ ลําดับท่ี ๒.๔ จํานวน ๒๐ บาท
 

๖. กําหนดการประกาศรายชื่อ สอบแขงขัน และประกาศผลสอบ
 

๖.๑ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ทางอินเตอรเน็ตที่

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

 
 

http://personnel.ssru.ac.th/


-  ๕  -

๖.๒ สอบปฏิบัติความสามารถเฉพาะตําแหนงและสอบสัมภาษณในวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ณ  หองประชุมวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตดนครปฐม
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

๖.๓ ประกาศผลสอบภายในวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงาน

อธิการบดี  อาคาร ๓๒  ช้ัน ๔  ทางอินเตอรเน็ต ท่ี  http://personnel.ssru.ac.th  และ  Facebook/กอง

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๗. การรายงานตัว 
 

รายงานตัวในวันที่  ๑๔  -  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เพื่อรับการจัดจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

(งบประมาณเงินรายได) ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ หากพนกําหนดน้ีถือวาสละ

สิทธ์ิและเขาปฏิบัติงานในวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  หนวยงานที่สมัคร  ( ในวันรายงานตัวขอใหติดตอ

๑. นางสาวสุนารี  ลําใย  เพ่ือรายงานตัวและรับสัญญาจาง ๒. นางเกศินี  จันทรหอม  แจงขึ้นทะเบียนเปน

ผูประกันตน ตามลําดับ)

 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

 

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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