
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได)

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และ แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (งบประมาณเงินรายได) สายวิชาการ จํานวน ๑ อตัรา  และ
สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน ๑ อตัรา  สงักดั  วทิยาลยัโลจสิตกิสและซพัพลายเชน  มหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสนัุนทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๒.๑ ตําแหนง อาจารย แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน ปริญญาโท ๒๕,๕๐๐ บาท

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส หรือที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

๒.๑.๒ สามารถปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

๒.๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๑.๔ หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา และทํางานในสายงานที่เกี่ยวของ

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๑.๕ หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) / ใบรับรองทักษะวิชาชีพโลจิสติกส / งานวิจัยตี

พิมพระดับชาติหรือนานาชาติดานโลจิสติกสจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

                     ๒.๑.๖ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง
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๒.๒ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา

อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ ปริญญาโท ๒๓,๔๐๐ บาท

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไมจํากัดสาขา) จากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรอง

๒.๒.๒ มีความประพฤติเรียบรอย กระตือรือรน ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธดี

๒.๒.๓ สามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ตางจังหวัดได

๒.๒.๔ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๒.๕ มีความรูสามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office /SPSS

ไดเปนอยางดี

๒.๒.๖ มีความสามารถติดตอประสานงาน ติดตอสอบถาม นัดหมายกับบุคคลตางๆ 

ใหกับผูบริหารและหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๒.๒.๗ หากมีประสบการณการทํางานในหนวยงานดานการศึกษาจะไดรับการพิจารณา
เปนกรณีพิเศษ

                     ๒.๒.๘ คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง

๓. กําหนดการรับสมัคร

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

https://personnel.ssru.ac.th สามารถสงใบสมัครไดทาง E-mail : hrssru.nkpt@ssru.ac.th ตั้งแตวันที่ 

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๙ มกราคม ๒๕๖๖ และชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน เขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ 

เลขท่ีบัญชี ๐๗๔-๗๔๙๔๙๐-๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม 

รวมถึงการชําระคาธรรมเนียมการสมัครในวันสุดทายของการสมัคร

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร ประกอบดวย 

๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง 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
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๔. เง่ือนไขในการสมัคร

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเน่ืองมาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันมาตั้งแตตน และ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัครทุกกรณี

๔.๒ หากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก

มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ แลว แตไมสงหนังสือ

รับรองดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ

๕.๑ คาธรรมเนียมการสอบ ตําแหนง อาจารย จํานวน ๔๐๐ บาท

๕.๒ คาธรรมเนียมการสอบ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๒๐๐ บาท

๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน

๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันภายในวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๖ ทางเว็บไซต https://npt.ssru.ac.th

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน

๗.๑ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๗.๒ สอบหมวดความเหมาะสมเฉพาะตําแหนง (สอบปฏิบัติ) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 

๘. เกณฑการตัดสิน

๘.๑ ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%)
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
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