
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได)

สายวิชาการ สังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
 และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (งบประมาณเงินรายได) สายวิชาการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

๑.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ สัญชาติไทย และหากเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารมาแลว หรือไดรับการยกเวน
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

๒.๑ ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ จํานวน ๑ อัตรา 

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ๑๘,๓๕๐ ปริญญาเอก ๒๑,๙๓๐ บาท

๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภูมิศาสตร ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ภูมิสาร

สนเทศศาสตร วุฒิการศึกษา วท.บ จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง

๒.๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภูมิศาสตร  ภูมิสารสนเทศศาสตร  วุฒิการ

ศึกษา วทม. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร

ภูมิสารสนเทศศาสตร Remote  Sensing & GIS  วุฒิการศึกษา ปร.ด  /.Doctor of Philosophy in

Geography, Remote Sensing,Geo-informatics. / Doctor of Science in Geography, Remote

Sensing, Geo-informatics./ Doctor of Engineering in Geography, Remote Sensing, Geo-

informatics. จากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง 

๒.๑.๓ ไมเปนผูท่ีเคยออกจากท่ีทํางานใดๆดวยผลจากการถูกสอบวามีความผิดวินัยจากหนวยงาน
เดิมหรือเคยถูกพิพากษาโทษอันเปนที่สุดทางแพงหรือทางอาญามากอน

๒.๑.๔ หากมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทาง
วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคลคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยางนอย ๑ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  

 
 



 

-  ๒  -

 

๒.๒ ตําแหนง อาจารย ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จํานวน ๑ อัตรา 
 

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ๑๘,๓๕๐ บาท ปริญญาเอก ๒๑,๙๓๐ บาท

๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
เพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ
ภาษาศาสตรประยุกต สาขาวิชาที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ จากสถาบัน
การศึกษาท่ี ก.พ. รับรอง

๒.๒.๒ มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหน่ึง ตอไปน้ี

TOEFL IBT คะแนนขั้นตํ่า 79

TOEFL ITP คะแนนขั้นตํ่า 5๐0

IELTS คะแนนขั้นตํ่า 6.๐

TOEIC คะแนนข้ันตํ่า 8๐0

SSRU-TEP คะแนนขั้นตํ่า ๗๕

๒.๒.๓ มีประสบการณการสอนในระดับอุดมศึกษา

๒.๒.๔ สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมตาง ๆ ในการสอนภาษาอังกฤษ

๒.๒.๕ มีความรับผิดชอบและทํางานภายใตภาวะกดดันไดดี

๒.๒.๖  กรณีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จากมาหาวิทยาลัยตางประเทศที่ใช

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไมตองยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

๓. กําหนดการรับสมัคร
 

๓.๑ ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครไดทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแตวันที่ ๒๕

ตุลาคม - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.)

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลวพรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนตา
 สีดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป

 
-  สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให โดยตองเปนผู

สําเร็จการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนหรือภายในวันที่สมัคร  จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาตรี/โท/

เอก)

- สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน ๑ ชุด (ปริญญาตรี,โท,เอก)

- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด
 

- สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ๑ ชุด
 

- ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถามี)

- ใบผานการเกณฑทหารหรือหนังสือการไดรับการยกเวน
 
 



 

-  ๓  -

 

- หลักฐานการผานงาน หรือแสดงความชํานาญการ (ถามี)
 

- หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ 

๔. เง่ือนไขในการสมัคร
 

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมคีุณสมบัติ

ท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเนื่อง

มาจากผูสมัครสอบแขงขัน   หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ  รับสมัครสอบแขงขัน

ใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน  

๔.๒ หากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หรือลาออกจากมหาวิทยาลัย

ไปแลวจะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติและดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน

ตนสังกัดน้ัน ๆ หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฯ แลวแตไมสงหนังสือดังกลาว 

มหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท 

๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบภายในวันที่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต  http://www.

personnel.ssru.ac.th และ https://www.facebook.com/hrmssru
 

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
 

๗.๑ สอบหมวดความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (สอบขอเขียน) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน

๗.๒ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
 

๘. เกณฑการตัดสิน
 

ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%) 
  

 
   ประกาศ ณ  วันที่   ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

 

 

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)
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