
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได)

สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ

และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย   (งบประมาณเงินรายได)   สายวิชาการ สังกัด  วิทยาลัยโลจิสติกสและ

ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน ๓ อตัรา  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

            ๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
 ๒.๑ ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานท่ีศูนยการศึกษาจังหวัดชลบุรี

อัตราเงินเดือน  ปริญญาโท   ๒๕,๕๕๐  บาท
 ๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

๒.๑.๒ สามารปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

๒.๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๑.๔ หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาและทํางานในสายงานที่เกี่ยวของจะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๑.๕ มีผลสอบภาษาอังกฤษ /ใบรับรองทักษะวิชาชีพโลจิสติกส /งานวิจัยตีพิมพ

ระดับชาติหรือนานาชาติดานโลจิสติกส ดานบริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดานการบิน 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๑.๖ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง
 

 ๒.๒ ตําแหนง อาจารย แขนงวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ จํานวน ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานท่ีวิทยาเขตนครปฐม

อัตราเงินเดือน  ปริญญาโท   ๒๕,๕๕๐  บาท

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร     

      มหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชาธุรกิจ

การบิน จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง
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๒.๒.๒ สามารปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

๒.๒.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๒.๔ หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาและทํางานในสายงานที่เกี่ยวของจะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๒.๕ มีผลสอบภาษาอังกฤษ /ใบรับรองทักษะวิชาชีพโลจิสติกส /งานวิจัยตีพิมพ

ระดับชาติหรือนานาชาติดานโลจิสติกส ดานบริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมดานการบิน 

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๒.๖ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง
  

๒.๓ ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน ๑ อัตรา 

ปฏิบัติงานท่ีศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง

อัตราเงินเดือน  ปริญญาโท   ๒๕,๕๕๐  บาท

๒.๓.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

หรือที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรอง

๒.๓.๒ สามารปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

๒.๓.๓ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๓.๔ หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษาและทํางานในสายงานที่เกี่ยวของจะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๓.๕ มีผลสอบภาษาอังกฤษ /ใบรับรองทักษะวิชาชีพโลจิสติกส จะไดรับการพิจารณา

เปนพิเศษ

๒.๓.๖ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง

 ๓. กําหนดการรับสมัคร

๓.๑ ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต https://nkpt.ssru.ac.th และ

http://personnel.ssru.ac.th  ผูประสงคจะสมัครสงใบสมัครไดทาง  E-mail :

hrssru.nkpt@ssru.ac.th ตั้งแตวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ในวันและเวลาราชการ 
 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการแนบสมัคร ประกอบดวย
 

๓.๒.๑ ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณแลว พรอมตดิรปูถายหนาตรง ไมสวมหมวก

และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
 

๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตรอยางละ จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 

๓.๒.๓ สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาตรี/ปริญญาโท)
 

๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
 

๓.๒.๕ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด 
 

๓.๒.๖ ใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
 

๓.๒.๗ ใบผานการเกณฑทหาร (ถามี)

๓.๒.๘ เอกสาร/หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร
 

๓.๒.๙ หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ

https://nkpt.ssru.ac.xn--th%20-kol3cuf/
http://personnel.ssru.ac.th/
http://personnel.ssru.ac.th/
win
Text Box
๒๕,๕๐๐



 

            ๔. เงื่อนไขในการสมัคร

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณี

ท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครสอบแขงขันหรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไม

เปนไปตามประกาศรบัสมัครสอบแขงขนัใหถอืวาผูสมคัรสอบแขงขนัเปนผูขาดคณุสมบตัใินการ

สมคัรสอบแขงขนัครัง้นีม้าตัง้แตตนและมหาวทิยาลยัขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิคาสมคัร

ทุกกรณี

๔.๒ หากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก

มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบัติงานจากผู

บังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตนสังกัดนั้น ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยฯ แลว แตไมสงหนังสือรับรองดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางได

ทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใด ๆ ทั้งส้ิน

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ
 

    คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท 
  

๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน
 มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธสอบแขงขันภายในวันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทางเว็บไซต https://nkpt.ssru.ac.th 
  

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
 

๗.๑ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
           ๗.๒ สอบหมวดความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (สอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

  
 

๘. เกณฑการตัดสิน
 

ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%)
 
 



 

-  ๒  -

 

 
 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)
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