
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ     
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

--------------------------- 

 ดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แกไข

เพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง  

การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดตอไปน้ี   

   
 

1.   ตําแหนงและสังกัด                     

ตําแหนงอาจารย  เลขประจําตําแหนง (2) 7 - 1584 

สังกัดภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
 

2.  อัตราเงินเดือน      วุฒิปริญญาเอก  36,200  บาท 
 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม ตามขอ 9 ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย
ตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีอายุไมตํ่ากวา 
สิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

1. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
2. เปนบุคคลลมละลาย 
3. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
4. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ 

มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได 
5. เปนโรคติดตอรายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน หรือสั่งใหหยุดงานเปนการช่ัวคราว 
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7. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8. เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 
เพราะกระทําผิดวินัย 

9. เปนผู ไดรับการ วิ นิจฉัยวาเปนโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเ ชิงลบอันเปน 
การขัดขวางตอการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององคกร 

10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืน 
 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

1. ตองไมเปนผูที่พนจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการ

เกษยีณอายุราชการกอนกําหนด) 

2. สํา เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชารัฐศาสตร  หรือสาขาวิชา อ่ืนที่ เ ก่ียวของ  

จากสถาบันการศึกษาตางประเทศหรือในประเทศที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และ 

3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร ดานการปกครอง 

4. ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุมคณาจารย ตองแสดงหลักฐาน

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไมเกิน 2 ป นับแตวันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ย่ืนสมัครเขารับ

การคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี    

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

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

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

4.4  คะแนน IELTS ไมนอยกวา 5.5     หรือ 

4.5  คะแนน SWU-SET ไมนอยกวา 65     หรือ 

4.6  คะแนน CU-TEP ไมนอยกวา 60     หรือ 

4.7  คะแนน TU-GET ไมนอยกวา 500 

5. หากมีประสบการณหรือมีผลงานวิชาการเก่ียวกับประเด็นใดประเด็นหน่ึงดังตอไปน้ี จะไดรับ 

การพิจารณาเปนพิเศษ 

   5.1  การเมืองการปกครองทองถิ่น 

   5.2  เศรษฐศาสตรการเมือง  

   5.3  ปรัชญาการเมือง 
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4.  ขอกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 

1.  งานสอน ประกอบดวย 
1.1  งานเตรียมการสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
1.2  การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
1.3  การประเมินการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

2.  งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 
2.1  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 
2.2  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 
2.3  กรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 
2.4  กรรมการสอบปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 
2.5  ผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย / ทดสอบปริญญานิพนธ / สารนิพนธ 

3.  งานนิเทศการสอน (ฝกสอน/ฝกงาน) 

4.  งานวิชาการอ่ืนๆ 
4.1  งานที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต 
4.2  กรรมการบริหารหลักสูตร 
4.3  งานสอบขอเขียนพิสดารและการสอบพิเศษตางๆ 
4.4  งานจัดตารางสอนภาควิชา 

5.  งานวิจัย / ตํารา / บทความ 
5.1  งานเขียนทางวิชาการ ไดแก บทความทางวิชาการ บทความอ่ืนๆ งานเขียนอ่ืนๆ 
5.2  งานวิจัย 

6.  งานบริการวิชาการ 
6.1  วิทยากรบรรยายพิเศษ ไดแก เปนอาจารยพิเศษ วิทยากร ผูดําเนินการอภิปราย 
6.2  โครงการเผยแพรความรูสูชุมชน 
6.3  กรรมการวิชาการตามสถาบันตางๆ 
6.4  การจัดประชุมทางวิชาการ และกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือบริการชุมชนในลักษณะตางๆ 
6.5  การจัดอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ 

7.  งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8.  งานกิจการนิสิต 

 8.1  งานประจํา (ที่ปรึกษากิจกรรมชมรม) 

 8.2  งานเฉพาะกิจกรรม 
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9. งานสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

9.1  งานพัฒนาหลักสูตร 

9.2  งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

9.3  งานสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอ่ืนๆ 

10.  งานประกันคุณภาพการศึกษา 

11.  งานเดินทางไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เชน งานเดินทางไปสอน งานเดินทาง 

ไปราชการอ่ืนๆ 

12.  งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร หัวหนาภาควิชา หรือผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

5.  เงื่อนไขการจาง     

        ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองทําสัญญาการปฏิบัติงาน ตามแบบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับสวัสดิการประโยชนเก้ือกูลพนักงาน ไดแก ประกันสังคม การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

จดทะเบียนแลว    
 

6.  หลักฐานที่ใชสมัคร 

1. สํ า เนาหลักฐานการ ศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ซึ่ งผานการอนุมั ติผลจาก         
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ต้ังแตระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด   

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 1 ป) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน 
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล) 
6. เอกสารหลักฐานการอางอิงบุคคล ในวันสมัคร เชน พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มี

ประสบการณทํางานมากอน) เปนตน  
7. หนังสือรับรองการทํางานหรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารยที่ปรึกษา (กรณีที่ไมมีประสบการณ

ทํางานมากอน/เพ่ิงสําเร็จการศึกษา) 
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ ไมเกิน 5 หนา 
9. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไมเกิน 2 ป 
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7. วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร

รับและย่ืนใบสมัครได ต้ังแตวันที่  16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 ในวันและ 

เวลาทําการ (08.30 - 16.30 น.) ณ หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร ช้ัน 3 อาคาร 11 

คณะสังคมศาสตร โทร. 02-649-5000 ตอ 11742 (ไมรับสมัครทางไปรษณียและอินเตอรเน็ต) 

8. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน

    คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณที่เหมาะสมกับ

ขอกําหนดภาระงานของตําแหนง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแตงต้ังตามลําดับบัญชีที่ประกาศรายช่ือ 

ผูผานการสรรหา 

9. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธสิอบและสถานที่สอบ

คณะกรรมการจะประกาศใหทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่     สิงหาคม พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม) 

รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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