
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

--------------------------- 
 ด้ วย  มหา วิทยาลั ยศ รีนคริ นทร วิ โ รฒประสงค์ จ ะรั บสมั ค ร บุคคล เ พ่ื อสรรหา เ ป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1.   ตําแหน่งและสังกัด          
ตําแหน่งอาจารย์  เลขประจําตําแหน่ง (1) 7 - 4683 
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์    

 

2.  อัตราเงินเดือน      วุฒิปริญญาเอก  36,200  บาท 
วุฒิปริญญาโทและกําลังศึกษาปริญญาเอก  27,600  บาท 

    

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ 

มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว 
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7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ
รัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 

9. เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวาง 
ต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

10. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

3.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา  

หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน  
(เน้นการสอน/วิจัยวิชาคณิตศาสตร์) หรือ 

2. กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน  
(เน้นการสอน/วิจัยวิชาคณิตศาสตร์) ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่ได้รับการบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ 

3. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน  
(เน้นการสอน/วิจัยวิชาคณิตศาสตร์)  และ 

4. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา 
หรือคณิตศาสตร์ 

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี 
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดง

หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ 
ย่ืนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

6.1  คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500  หรือ 
6.2  คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60  หรือ 
6.3  คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173  หรือ 
6.4  คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5      หรอื 
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6.5  คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65     หรือ 
6.6  คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60     หรือ 
6.7  คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 

 

4.  ข้อกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 

 1. งานสอน สามารถสอนรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรายวิชา
ดังต่อไปน้ี 
  1.1 ระดับปริญญาตรี สอนรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่เก่ียวกับหลักสูตรและ
การสอน เช่น ประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์ รายวิชาที่
เก่ียวกับคณิตศาสตร์ในวิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิชาเอกการประถมศึกษา  
  1.2 ระดับปริญญาโท สอนรายวิชาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เก่ียวกับหลักสูตรและ 
การสอน และรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา 
 2. งานการนิเทศและการฝึกสอน ทําหน้าที่นิเทศและควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นิสิต
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   
 3. ควบคุมปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
 4. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 

4.1 การวิจัยเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ 
4.2 งานที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยซึ่งภาควิชาฯ หรือคณะศึกษาศาสตร์มอบหมาย 
4.3 ผลิตและเผยแพร่นําเสนอผลงานทางวิชาการ/และผลงานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยให้เป็นไป

ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กําหนด 
 5. งานบริการวิชาการ ได้แก่ 

5.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
5.2 การบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.3 การเป็นวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.3 การจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอน 

 6. งานกิจการนิสิต ทําหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 
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 7. งานอ่ืนๆ ได้แก่  
7.1 บริการ/ปฏิบัติงานสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนในโรงเรียนสาธิตอย่างน้อย 40 ช่ัวโมง  
7.2 การปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผูบั้งคับบัญชามอบหมาย 
7.3 การปฏิบัติ และเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติของภาควิชาฯ  

คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัย และกิจกรรมต่างๆ 
7.4 ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7.5 พัฒนาตนเอง ผลิตและนําเสนอผลงานทางวิชาการ/และผลงานวิจัย เพ่ือเลื่อนตําแหน่งทาง

วิชาการ 
7.6 อาจารย์ประจําและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

5.  เงื่อนไขการจ้าง     
        ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทําสัญญาการปฏิบัติงานตามแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เก้ือกูลพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม การรักษาพยาบาล 
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จดทะเบียนแล้ว  
 

6.  หลักฐานที่ใช้สมัคร 
1. สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่ งผ่านการอนุมั ติผลจาก 

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด   
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน 
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล) 
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น  
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

 

7.  วัน เวลา และสถานท่ีรบัสมัคร 
รับและย่ืนใบสมัครได้ ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ในวันและ 

เวลาทําการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517 
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
      คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับข้อกําหนดภาระงานของตําแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับบัญชีที่ประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการสรรหา 

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบและสถานท่ีสอบ
คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

ประกาศ ณ วันที่            กันยายน พ.ศ. 2564 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2


