
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 

สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะดําเนินการสอบแขงขันบุคคล เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ( งบประมาณแผนดิน ) สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม

จํานวน ๑ อัตรา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อรองรับการใหบริการแกคณาจารยนักศึกษา บุคคล

ภายนอก และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อผลักดันยุทธศาสตร กลยุทธสูเปาหมายที่วางไว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา จึงออกประกาศรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบ

ประมาณแผนดิน) ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

๑.๑ ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาสรางสรรคและสื่อดิจิทัล จํานวน ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือน ๓๓,๙๐๐  บาท

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป

๒.๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒.๑.๒ สัญชาติไทย

๒.๑.๓ มีอายุไมนอยกวาสิบแปดปบริบูรณ

๒.๑.๔ เพศชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวน

๒.๑.๕ เปนผูเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๒.๒ ลักษณะตองหาม

๒.๒.๑ เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

๒.๒.๒ เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปน

โรคท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสม

ท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได

๒.๒.๓ เปนผูถูกสั่งใหพักงาน หรือถูกสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราวในลักษณะเชนเดียวกัน
กับการพักงาน หรือเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ

 



-  ๒  -

๒.๒.๔ เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี

๒.๒.๕ เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

๒.๒.๖ เปนบุคคลลมละลาย

๒.๒.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ

๒.๒.๘ เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําความผิดวินัย ตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๒.๙ ถูกสั่งใหออกจากราชการ   กรณีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวน 

ไมอาจลงโทษทางวินัยรายแรงได  หรือมีมลทินมัวหมองซึ่งหากรับราชการตอไปจะเปนที่เสียหายแกราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือน หรือกฎหมายอื่น หรือตามระเบียบนี้

๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาสรางสรรคและสื่อดิจิทัล จํานวน ๑ อัตรา 

๒.๓.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการจัดการการศึกษา 
จากสถาบันตางประเทศ

๒.๓.๒ สามารถพูดไดมากกวา ๒ ภาษา 

๒.๓.๓ มีความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 

๒.๓.๔ มีบุคลิกภาพดี กระตือรือรน มีความขยัน อดทน และมนุษสัมพันธดี 

๒.๓.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อตรงตอการปฏิบัติงาน 

๒.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได 

๒.๓.๗ หากมีประสบการณทางดานการบริหารจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๒.๓.๘ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรวาเหมาะสม

๓. การรบัสมัครสอบแขงขนั

ผูประสงคจะสมคัรสอบแขงขนัสามารถยืน่ใบสมคัรสอบแขงขนัดวยตนเอง   ไดตัง้แตวันที่

๓๐  มนีาคม  -  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๓ ณ กองบรหิารงานบคุคล อาคารสํานกังานอธิการบด ีอาคาร ๓๒ ชัน้ ๔ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

๔. เอกสารและหลักฐานทีต่องนํามายืน่ในการสมคัรสอบแขงขนั                     

๔.๑ ใบสมัครทีก่รอกขอความสมบูรณแลว พรอมตดิรปูถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตาสี

ดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกนิ ๖ เดอืน จํานวน ๑ รปู

๔.๒ สําเนาใบรายงานผลการศกึษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบบั  

 



-  ๓  -

๔.๓ สําเนาใบปรญิญาบตัร หรอืหนงัสือรบัรองคณุวุฒทิีส่ถาบนัการศกึษาออกให โดยอาศยัอํานาจ

ของกฎหมาย จํานวน ๑ ฉบับ โดยตองเปนผูสําเรจ็การศกึษาทีไ่ดรบัอนุมตัจิากผูมอีํานาจอนมุตักิอนหรอืภายในวนั

ท่ีสมคัร 

๔.๔ สําเนาทะเบยีนบาน จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๕ สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๖ สําเนาใบเปล่ียนชือ่-นามสกลุ จํานวน ๑ ฉบบั

๔.๗ หลกัฐานการผานการคดัเลือกทหารสําหรบัเพศชาย จํานวน ๑ ฉบบั  

๔.๘ หลกัฐานการผานงาน หรอืแสดงความชํานาญการ

๔.๙ หากเปนบุคคลท่ีปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนัุนทา หรือลาออกจากมหาวทิยาลยั

ไปแลว จะตองมีหนงัสอืรบัรองดานความประพฤตแิละดานการปฏบิตังิานจากผูบงัคบับญัชาสงูสดุของหนวยงาน 

ตนสงักัดน้ันๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยัฯแลว แตไมสงหนงัสอืรับรองดงักลาว

มหาวทิยาลยัฯ สามารถเลิกสญัญาจางไดทันท ีโดยผูสมคัรไมมีสิทธคิดัคานใดๆ ทัง้สิน้

๔.๑๐ หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ

๕. คาธรรมเนียมการสมัคร

- คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขัน

มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบแขงขันและกําหนดการสอบแขงขันในวันที่

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ทางอินเตอรเน็ตที่ Facebook/กองบริหาร

งานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ที่ http://personnel.ssru.ac.th

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน

๗.๑ สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน

๗.๒ สอบหมวดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

๗.๓ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๘. เกณฑการตัดสิน

ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%)

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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