
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่  

29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.   ต ำแหน่งและสังกัด 

ต าแหน่งอาจารย์  เลขประจ าต าแหน่ง (1) 7 – 0101 และ (1) 7 - 0228 

สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์   

2.  อัตรำเงินเดือน 36,200   บาท 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

2. เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 

5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามท่ี กบบ. ก าหนด 

6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 

7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

เพราะกระท าผิดวินัย 

9. เป็นผู้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็น  

การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น 
 

3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

      1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเภสัชศาสตร์ และต้องส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ทางด้านเภสัชศาสตร์ 

           2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดง

หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่ งมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ 

ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

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

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

 2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173   หรือ 

 2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5       หรือ 

 2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65      หรือ 

 2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60      หรือ 

 2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 
 

4. ข้อก ำหนดภำระงำน  (Term of Reference) 

1. ภำระงำนด้ำนกำรสอนและพัฒนำนิสิต 

1.1 บรรยาย สอนปฏิบัติการ และประสานงานในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

และ/หรือรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1.2 ควบคุมและ/ หรือเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนิสิต ในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1.3 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเสริมสร้างให้นิสิตมีความสามารถเป็นเภสัชกรที่มีคุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คือ SMART Pharmacist 

1.4 ปฏิบัติงานแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์และทักษะชีวิต 

ตลอดจนสร้างจิตส านึกต่อสังคม 

1.5 สอนทักษะวิชาชีพของนิสิต นิเทศงาน และตรวจรายงานฝึกงาน  
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2. งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และผลงำนวิชำกำร 

2.1 ปฏิบัติงานวิจัยสาขาเภสัชศาสตร์ งานวิจัยทางการศึกษา หรืองานวิจัยเชิงบริหาร 

2.2 สร้างผลงานวิชาการในลักษณะบทความ หนังสือ ต ารา งานวิจัย และงานประดิษฐ์            

3. งำนบริกำรทำงวิชำกำร 

3.1 ปฏิบัติงานบริการวิชาการที่คณะด าเนินการ ได้แก่ งานบริการวิชาการในร้านยา งานบริการ 

ให้ค าปรึกษาในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และบริการวิชาการอ่ืนๆ ที่คณะจัดท าขึ้น 

3.2 ปฏิบัติงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.3 ปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกคณะ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะด าเนินการ 

4.2 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

4.3 ปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน 

5. งำนบริหำรและกรรมกำรอื่นๆ 

ปฏิบัติตามค าสั่งคณะเภสัชศาสตร์ หรือค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่มีผลบังคับใช้ในรอบการประเมิน 

เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้วต้องมีปริมาณภาระงานขั้นต่ า 35 หน่วยภาระงานต่อสัปดาห์ 
 

5.  เงื่อนไขกำรจ้ำง 

 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องท าสัญญาการปฏิบัติงานตามแบบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จดทะเบียนแล้ว 
 

6.  หลักฐำนที่ใช้สมัคร 

1. ส าเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภา

มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด 

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 3 x 4 ซ.ม. จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ป)ี 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 
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6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการท างาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มี

ประสบการณ์ท างานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์

ท างานมาก่อน/เพิ่งส าเร็จการศึกษา)  

7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

7.  วัน  เวลำ  สถำนที่รับสมัคร 

 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยำยน 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2564 ในวันและเวลาท าการ

(08.30 – 16.30 น.) ณ ส านักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

จังหวัดนครนายก โทร. (037) 395094 - 5 ต่อ 21528 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 

      คณะกรรมการจะสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่

เหมาะสมกับข้อก าหนดภาระงานของต าแหน่ง  มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับบัญชีที่ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 

9.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและสถำนที่สอบ 

 คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

ประกาศ  ณ  วันที่         13         กันยายน  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




