
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได)

สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

___________________________

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันบุคคลเพื่อบรรจุ
 และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  (งบประมาณเงินรายได)  สายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี

๑. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบแขงขัน

มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตาม ขอ ๑๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Specific Qualifications)

Salary bachelor's degree 28,000 Baht , Salary master's degree 31,000 Baht

2.1 Full-time Lecturer of English Language (English and related courses) (1 Position)

2.1.1 Having a bachelor's degree or a master's degree in any of the following subjects:

English Communication, English Literature, Education, Teaching English to Speakers of Other

Languages (TESOL), Teaching English as a Foreign Language (TEFL), or related fields;
 

2.1.2 A native speaker applicant from English-speaking countries is preferred;

2.1.3 Candidates with experience in Teaching English will be preferred;

2.1.4 Having the ability to conduct research in the relevant field;

2.1.5 Having official license to live in Thailand;

2.1.6 Having a medical certificate clarifying no risk of coronavirus disease (COVID-19)

2.2 Full-time Lecturer of Chinese Language (Chinese and related courses) (1 Position)

2.2.1 Having a bachelor's degree or a master's degree in any of the following subjects:

Chinese Language and Literature, Chinese Studies, Linguistics, Chinese for Business

Communication, Teaching Chinese as a Foreign Language (TCFL), or related fields;

2.2.2 A native speaker applicant from Chinese-speaking countries is preferred;

2.2.3 Must be fluent in English as it is the medium of instruction;

2.2.4  Candidates with experience in Teaching Chinese will be preferred;
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2.2.5  Having the ability to conduct research in the relevant field; 

2.2.6  Having official license to live in Thailand;
 

2.2.7 Having a medical certificate clarifying no risk of coronavirus disease (COVID-19)
 

๓. กําหนดการรับสมัคร (Recruitment Schedule)
 

๓.๑ ผูประสงคจะสมัครยื่นใบสมัครไดทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแตวันที่ 1 - 19

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.)
 

- Download Application form https://personnel.ssru.ac.th and  Submit by e-mail

: personnel@ssru.ac.th form 1 - 19  November 2021
 

๓.๒ เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร (Supporting documents)
 

- ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณแลวพรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาสี

ดํา ขนาด ๑ น้ิว ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป (Photo size 1 inch)
 

-  สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให โดยตองเปนผู
สําเร็จการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนหรือภายในวันที่สมัคร  จํานวน ๑ ชุด (degree

certificate copy)

- สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน ๑ ชุด (Transcript copy) 
 

- สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ชุด (Passport copy)

- หลักฐานการผานงาน หรือแสดงความชํานาญการ (Employment Certificate)

- หากหลักฐานไมครบ หรือไมสมบูรณในวันสอบ จะมีผลใหไมผานการสอบ 

๔. เง่ือนไขในการสมัคร
 

๔.๑ ผูสมัครสอบแขงขันจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเน่ืองมาจากผูสมัครสอบแขงขัน หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานไมเปนไปตามประกาศ รับสมัครสอบ

แขงขันใหถือวาผูสมัครสอบแขงขันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแขงขันครั้งนี้มาตั้งแตตน  

๔.๒ หากเปนบุคคลท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หรือลาออกจาก

มหาวิทยาลัยไปแลว  จะตองมีหนังสือรับรองดานความประพฤติ  และดานการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา  

สูงสุดของหนวยงานตนสังกัดนั้นๆ  หากตรวจพบภายหลังวาเคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯแลว  แตไมสง

หนังสือรับรองดังกลาวมหาวิทยาลัยฯ สามารถเลิกสัญญาจางไดทันทีโดยผูสมัครไมมีสิทธิคัดคานใดๆ ทั้งสิ้น 

๕. คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๔๐๐ บาท 
 - application fee. 400 Baht

 

๖. กําหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

(Schedule for announcing the list of eligible candidates for the examination)
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๖.๑ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางอินเตอรเน็ตที่ 

http://www.personnel.ssru.ac.th และFacebook/กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- Eligible Candidates for paper test and interview will be announced on 22
November 2021  at  http://www.personnel.ssru.ac.th  และ Facebook / กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๗. หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขัน
 ๗.๑ สอบหมวดความเหมาะสมกับตําแหนง (สอบสัมภาษณ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

 
(Interview)

 ๘. เกณฑการตัดสิน
 ผูผานการสอบแขงขันจะตองไดคะแนนสอบในแตละดานไมตํ่ากวารอยละหกสิบ (๖๐%) 

 
 
 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
20ต.ค.64  เวลา 13:36:03  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NgA3A-EIAOA-AwADc-AMwAz

 

 


