
 
 

 
ประกาศสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) 
---------------------------- 

  ดวย.สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคล   
เพ่ือจางเปนพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ ) ตําแหนงอาจารยสาธิต จํานวน 3 อัตรา อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา39 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี 5184/2563 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติการแทน
อธิการบดี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงาน (งบประมาณสมาคมฯ) ดังตอไปนี้ 
 

1.  ตําแหนง และสังกัด  
1.1 ตําแหนง อาจารยสาธิต (สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จํานวน 1  อัตรา    
1.2 ตําแหนง อาจารยสาธิต (สอนวิชาคณิตศาสตร)        จาํนวน 1 อัตรา 
1.3 ตําแหนง อาจารยสาธิต (สอนวิชาสุขศึกษา)        จาํนวน 1 อัตรา 

สังกัด โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  

2.  อัตราเงินเดือน 
วุฒิปริญญาตรี            16,360 บาท 
 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป แหงระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ตามขอ 7 ผูท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตองมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบปบริบูรณ  
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการ  หรือเจาหนาท่ีใน 
พรรคการเมือง 

2. เปนบุคคลลมละลาย 
3. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
4. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 

มีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ี 

5. เปนโรคติดตอตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

6. เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 
7. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต เปน

โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 



9. เปนผูมีสุขภาพจิตวาเปนโรคทางจิต และมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบ
อันเปนการขัดขวางตอการปฏิบัติงาน หรือการบริหารขององคกร 

 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
     - ตําแหนงอาจารยสาธิต (สอนวิชาสังคมศึกษาฯ) จํานวน 1 อัตรา 
    1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษาฯ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวของกับวิชาสังคมศึกษาฯ 
    2. มีใบประกอบวิชาชีพครู  

      3. มีความรูในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ 
ไดเปนอยางดี 
      4. มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู 
      5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายจากทางกลุมสาระฯ และจากโรงเรียนฯ 

    - ตําแหนงอาจารยสาธิต (สอนวิชาคณิตศาสตร) จํานวน 1 อัตรา 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร การสอนคณิตศาสตร หรือสาขา

ท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตร  
  2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 

      3. มีความรูในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  
ไดเปนอยางดี 
      4. มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู 
      5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายจากทางกลุมสาระฯ และจากโรงเรียนฯ 

- ตําแหนงอาจารยสาธิต (สอนวิชาสุขศึกษา) จํานวน 1 อัตรา 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา หรือสุขศึกษาและพลศึกษา  
  2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 

      3. มีความรูในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 
ไดเปนอยางดี 
      4. มีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการในการออกแบบการจัดการเรียนรู 
      5. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
มอบหมายจากทางกลุมสาระฯ และจากโรงเรียนฯ 

4. ขอกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 
 1. ภาระงานสอนในรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวา 

18 ชั่วโมง/สัปดาห 
2. ภาระงานดานพัฒนานักเรียนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง/สัปดาห 
3. ภาระงานดานสอนนิสิต/นิเทศการสอน/ฝกประสบการณวิชาชีพครู ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง/

สัปดาห 
4. ภาระงานดานงานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยระดับสถาบันฯ ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง/

สัปดาห 
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5. ภาระงานดานงานวิชาการ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เขียนบทความทางวิชาการ และ
ผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ ไมนอยกวา 5 ชั่วโมง/สัปดาห 

6. ภาระงานดานงานบริการวิชาการ  
7. ภาระงานดานการพัฒนาตนเอง เขารวมประชุม/อบรมสัมมนา การมีสวนรวมในการพัฒนา

องคกร 
8. ปฏิบัติหนาท่ีเวรประจําวัน 
9. ปฏิบัติหนาท่ีเวรวันหยุด เสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ 
10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5. เกณฑและวิธีการตัดสิน 
  คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะ หรือ
ประสบการณท่ีเหมาะสมกับขอกําหนดภาระงานของตําแหนง 

 

6. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป                            

.              (ถายไมเกิน  1  ป) 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. สําเนาหลักฐานการศึกษา 
5. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู 
6. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (สําหรับผูท่ีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)z 

7. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ผูประสงคจะสมัคร ติดตอขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครไดดวยตนเองท่ีอาคารบริหาร 

ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ จังหวัด
นครนายก ตั้งแตวันท่ี 8 - 15 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 037-395383-6 
 

8. วัน เวลา และสถานท่ีทําการสอบคัดเลือก 
 
 

วัน และเวลาท่ีสอบ รายละเอียด สถานท่ีสอบ 
 

วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2563 
 

เวลา 09.00 เปนตนไป  

 
 

 

 
 
 

สอบสอน และสอบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร 
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิต
การศึกษา 

 
 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  8 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 

 
                          (รองศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา  พูลสวุรรณ) 
           ผูอํานวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ปฏิบัติการแทน 
                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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