
ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง (1) 7 - 0246 

สังกัดสาขาสถิติ/คณิตศาสตรศึกษา/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์

 

อัตราเงนิเดือน  วุฒิปรญิญาเอก  31,750  บาท 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือ

คอมพิวเตอร์   

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือ

คอมพิวเตอร์ 

3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือคณติศาสตร์ หรือสถิติ สถิติ

ประยุกต์ หรือทางคอมพิวเตอร์ 

4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปน้ี 

4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500  หรือ 

4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60  หรือ 

4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไมน้่อยกว่า 173 หรือ 

4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5     หรือ 

4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65     หรือ 

4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60     หรือ 

4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 

1. ภาระงานสอน สามารถสอนในรายวิชาต่อไปนี้ 

1.1 ทําการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มหาวิทยาลัย    ศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นอันดับสอง 

1.2 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานหรือสถิติพ้ืนฐาน สําหรบัคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่าง ๆ  

1.3 วิชาเอกบังคับของหลักสูตร วท.บ. สถิติ อย่างน้อย ๒  วิชา (กรณี วุฒิการศึกษาทางด้านสถิติ/สถิติ

ประยุกต์/คอมพิวเตอร์) วิชาเอกบังคับของหลักสูตร กศ.บ. คณิตศาสตร์ หรือ วท.บ.คณิตศาสตร์  

อย่างน้อย ๒ วิชา 

1.4 วิชาเอกเลือกของหลักสูตร วท.บ. สถิติ อย่างน้อย ๒ วิชา (กรณ ีวุฒิการศึกษาทางด้านสถิติ/สถิติ

ประยุกต์/คอมพิวเตอร์) วิชาเอกเลือกของหลักสูตร กศ.ม. คณิตศาสตร์ หรือ วท.บ. คณติศาสตร์ อย่างน้อย ๒ 

วิชา 

1.5 ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตในรายวิชา โครงงานสถิติ หรือสมัมนา โครงงานคณิตศาสตร์ 

1.6 ให้คําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตหลักสตูร กศ.ม. คณติศาสตร์ กศ.ด. คณิตศาสตร์   

1.7 ต้องไปนิเทศการสอนแก่นิสิตในหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ กศ.ม.คณิตศาสตร์ 

2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1 งานวิจัย/ตํารา/บทความ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้าง      

พัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น ผลงานลักษณะอ่ืนที่เทียบเคียงได้ จํานวนเรื่อง/ช้ินงาน ต้องไม่น้อยกว่า       

1 เรื่อง หรือ 1 ช้ินงานต่อปี 

2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จํานวนเรื่อง/ช้ินงาน ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ 

หรือเผยแพร่ในลักษณะอ่ืนทีม่ีกระบวนการกลั่นกรอง หรอืการนําผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทาง

วิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ช้ินงาน/ต่อปี 

3. งานบริการทางวิชาการ 

3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสติ/องค์กรนิสิต/

ปฐมนิเทศ/งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนะธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ภายใน – ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ/ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการ 

วิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เก่ียวข้อง/การจัดนิทรรศการ/       การบริการ

ชุมชน วิทยาการ/งานประกันคุณภาพ 

3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันที่สําคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/            

งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 



4. งานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมาย 

5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ  และงานอ่ืน ๆ ตาม ข้อ 1 – 4 

ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามเห็นชอบทางภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงาน       ไม่น้อยกว่า 35 

ช่ัวโมง / สัปดาห์ 

 

หลักฐานที่ใชส้มัคร 

1. สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก        

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีจนถงึปริญญาสูงสดุ   

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 

5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล (กรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ หรือช่ือสกุล) 

6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลทีล่าออก  

เป็นต้น  

7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

 

วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

รับและย่ืนใบสมัครได้ ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ในวันและ 

เวลาทําการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415 


