
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได)

สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (งบประมาณเงินรายได)  สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จํานวน ๒ อตัรา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. คณุสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ หากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน

๒. คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง

๒.๑ ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (International Program) จํานวน ๒
อัตรา

อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก ๓๒,๐๐๐ บาท หรือ ปริญญาโท ๒๕,๕๐๐ บาท 

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานกฎหมาย และดานการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หรือที่เกี่ยวของจากสถาบันการ
ศึกษาในประเทศ และตางประเทศที่ ก.พ. รับรอง

๒.๑.๒ สามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

๒.๑.๓ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

๒.๑.๔ หากมีประสบการณสอนในระดับอุดมศึกษา และทํางานในสายงานที่เกี่ยวของ

จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

๒.๑.๕ หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC/TOEFL) / ใบรับรองทักษะวิชาชีพโลจิสติกส /
งานวิจัยตีพิมพระดับชาติหรือนานาชาติดานโลจิสติกสจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ

 ๒.๑.๖ คณุสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาวาเหมาะสมกับตําแหนง



-  ๒  -

๓. กําหนดการรับสมัคร

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

https://personnel.ssru.ac.th สามารถสงใบสมัครไดทาง E-mail :  hrssru.nkpt@ssru.ac.th และยืนยัน
ขอมูลการสมัครงานผาน E-mail : hrssru.nkpt@ssru.ac.th หรือ Line : npt.ssru ตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๖ -   ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  และชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน เขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ  เลขที่บัญชี
๐๗๔-๗๔๙๔๙๐-๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศนูยการศึกษาจังหวัดนครปฐม  รวมถึงการชําระคา
ธรรมเนียมการสมัครในวันสุดทายของการสมัคร

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร ประกอบดวย 

๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก

และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป

๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตรอยางละ จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาเอก/ปริญญาโท)

๓.๒.๓ สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาเอก/ปริญญาโท)

๓.๒.๔ สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด

๓.๒.๕ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด

๓.๒.๖ ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถามี)

๓.๒.๗ ใบผานการเกณฑทหาร (ถามี)

๓.๒.๘ เอกสาร/หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

๓.๒.๙ หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ



-  ๓  -

๔. เงื่อนไขในการสมัคร

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด

อันเนื่องมาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร

สอบแขงขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันมาตั้งแตตน และ

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินคาสมัครทุกกรณี

๔.๒ หากเปนบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือลาออกจาก

มหาวิทยาลัยไปแลว จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ แลว แตไมสงหนังสือ

รับรองดังกลาว มหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันที โดยผูสมัครไมมีสิทธิคดัคานใดๆ ทั้งสิ้น

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ

๕.๑ คาธรรมเนียมการสอบ ตําแหนง อาจารย จํานวน ๔๐๐ บาท

๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน

๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ
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   ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

(รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา)

รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคณุภาพ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
13ม.ค.66  เวลา 14:58:21  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NwA2A-EEAMA-BGAEQ-AQgA5





-  ๒  -


๓. กําหนดการรับสมัคร


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


https://personnel.ssru.ac.th สามารถสงใบสมัครไดทาง E-mail :  hrssru.nkpt@ssru.ac.th และยืนยัน
ขอมูลการสมัครงานผาน E-mail : hrssru.nkpt@ssru.ac.th หรือ Line : npt.ssru ตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๖ -   ๕ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖  และชําระคาธรรมเนียมการสมัครงาน เขาบัญชีธนาคารกรุงเทพ  เลขที่บัญชี
๐๗๔-๗๔๙๔๙๐-๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม  รวมถึงการชําระคา
ธรรมเนียมการสมัครในวันสุดทายของการสมัคร


๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร ประกอบดวย 


๓.๒.๑ ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลว พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก


และไมใสแวนตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป


๓.๒.๒ สําเนาปริญญาบัตรอยางละ จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาเอก/ปริญญาโท)


๓.๒.๓ สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาเอก/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
 







-  ๓  -


๔. เง่ือนไขในการสมัคร


๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี


คุณสมบัติทั่วไป 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


๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขัน


๖.๑ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ
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   ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖


 
(รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา)


รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ


รักษาราชการแทนอธิการบดี
13ม.ค.66  เวลา 14:58:21  Non-PKI Server Sign


 Signature Code : NwA2A-EEAMA-BGAEQ-AQgA5


 





