ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได)
สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
___________________________
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน
มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตําแหนง อาจารย ประจําแขนงวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ
จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๓๒,๐๐๐ บาท
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน สาขา
วิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๒.๒ สามารถปฏิบตั หิ นาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย และปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการได
๒.๓ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
๒.๔ หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา และทํางานในสายงานที่เกี่ยวของจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ
๒.๕ หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไมตํ่ากวา ๕๕๐ คะแนน จะไดรับการพิจารณาเปน
กรณีพิเศษ
๒.๖ หากมีใบรับรองทักษะวิชาชีพโลจิสติกส จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
๒.๗ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง
๓. กําหนดการรับสมัคร
๓.๑ ผูประสงคจะสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแตวันที่ ๒๒ มกราคม - ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ในวัน
และเวลาราชการ (๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)

- ๒ ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก
และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
- สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด (พรอมฉบับจริง)
- ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
- ใบผานการเกณฑทหารหรือหนังสือการไดรับการยกเวน
- หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ
๔. เงื่อนไขในการสมัคร
๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ รับสมัครสอบ
แขงขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน
๔.๒ หากเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก
มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติ และดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
สูงสุดของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯแลว แตไมสง
หนังสือรับรองดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น
๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
- คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท
๖. กําหนดการประกาศรายชื่อ สอบแขงขัน และประกาศผลสอบ
๖.๑ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ทางอินเตอรเน็ต ที่
http://personnel.ssru.ac.th และ Facebook / กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๖.๒ สอบปฏิบัติ (สอบสอนและคอมพิวเตอร) ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุม
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม เวลา
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
๖.๓ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ หองประชุมวิทยาลัย
โลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม เวลา ๐๙.๐๐ น.
เปนตนไป

- ๓ ๖.๔ ประกาศผลสอบภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล อาคาร
สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ ทางอินเตอรเน็ต ที่ http://personnel.ssru.ac.th และ Facebook / กองบริหาร
งานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๗. การรายงานตัว
รายงานตัวในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เพื่อรับการจัดจางเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๔ หากพน
กําหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์และเขาปฏิบัติงานในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หนวยงานที่สมัคร (ในวันรายงานตัวขอ
ใหติดตอ ๑.นางสาวสุนารี ลําใย เพื่อรายงานตัว ๒.นางเกศินี จันทรหอม แจงขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน และ
๓.นายศิวพงษ ออพงษ รับสัญญาจางและรับหนังสือตรวจสอบประวัติฯตามลําดับ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.เดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
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