ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างรายเดือน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙)
...........................................
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างรายเดือน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างรายเดือน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตาแหน่ง
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. จัดกิจกรรมเสริมความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มคี ุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยฯกาหนด
๓. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
๔. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนด
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย
๒. รายละเอียดการจ้างงาน
ระยะเวลาการจ้ า งท าสั ญ ญาทุ ก ปี ทั้ ง นี้ ต้ อ งผ่ า นการประเมิ น ทดลองปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและต่อสัญญาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
อัตราค่าจ้าง
- ระดับปริญญาเอก

เดือนละ ๒๑,๐๐๐.๐๐.- บาท

- ระดับปริญญาโท

เดือนละ ๑๗,๕๐๐.๐๐.- บาท

๓. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์

๒
๓.๑.๓ ไมเป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑.๔ ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่มลี ักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๓.๑.๕ ไม่เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนทางธุรกิจ
๓.๑.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๓.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑.๘ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๓.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๓.๑.๑๐ ผูส้ มัครที่เป็นเพศชายให้นาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ป ระยุ กต์
หรือหลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์)
๔. การสอบ
๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย เมื่อถึงเวลาเริ่มสอบแต่ละวิชาผู้สอบที่มาทีหลัง
เวลาลงมือสอบแล้วเกิน ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าสอบในวิชานั้น ๆ
๔.๒ ผู้ เ ข้ า สอบจะต้ อ งเชื่ อ ฟั ง ค าแนะน าหรื อ ค าสั่ ง ของผู้ ก ากั บ ห้ อ งสอบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
การสอบโดยเคร่งครัด
๔.๓ ผู้เข้าสอบคนใดสอบวิชาใดวิชาหนึ่งเสร็จก่อน ผู้นั้นจะต้องออกไปห่างห้องสอบ และไม่
กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยั งสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เ ข้าสอบทุก คนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา
๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
๔.๔ ผู้เข้าสอบที่มีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง
แก่ ผู้ ก ากั บ การสอบหรื อ ประธานสนามสอบทั น ที เ พื่ อ ที่ จ ะได้ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปในทางที่ ถู ก ที่ ค วรในขณะนั้ น
การร้องเรียนภายหลังจากเกิดเหตุนานเกินควร อาจไม่รับการพิจารณา
๔.๕ ผูเ้ ข้าสอบต้องไม่นาตาราหรือเอกสาร เครื่องใช้อ่นื ใดเข้าห้องสอบเว้นแต่ที่ได้รับอนุญาต
๔.๖ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา หมึก ดินสอ ไม้บรรทัด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ไปเอง ส่วนกระดาษเขียนตอบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดให้

๓
๔.๗ ผูเ้ ข้าสอบที่มพี ฤติกรรมทุจริต การสอบครั้งนี้ จะไม่ให้สิทธิสมัครสอบครั้งต่อไป
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๕.๒.๑ สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้โดยผ่ายการพิจารณาอนุมัตจิ ากผู้มีอานาจ
และมี คุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ไปตามที่ ส านั ก งาน ก.พ. รั บ รอง อย่ า งช้ า ภายในวั น สุ ด ท้ า ยของวั น รั บ สมั ค ร จึ ง จะถื อ ว่ า
เป็นผู้มคี ุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และ/หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
๕.๒.๒ ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จากสถาบันที่สาเร็จการศึกษา และ/หรือใบรับรอง
ประสบการณ์ ในกรณีที่เคยผ่านงานอื่นมาก่อน และ/หรือใบรับรองความสามารถพิเศษ และ/หรือหลักฐานใด ๆ
ที่แสดงว่าผูส้ มัครมีความรู้ความสามารถ ซึ่งเอกสารจะต้องมีอายุของเอกสารไม่เกิน ๒ ปี นับจากปีที่ประกาศรับสมัคร
๕.๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๕.๒.๕ รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ ส วมแว่ น ตาด า ขนาด ๓ x๔ เซนติ เ มตร
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผูส้ มัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
วันประเมิน
วิธีประเมินสมรรถนะ
เวลา
หมายเหตุ
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑) ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ๑๕๐ คะแนน
เนือ้ หา
ณ ห้องไม้แดง
ปฏิบัติงาน
๑.พีชคณิต
คณะวิทยาศาสตร์และ (ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)
๒.วิเคราะห์เชิงจริง
เทคโนโลยี
๒) ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ๕๐ คะแนน
จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ก) ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดลองสอน)
๓) ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๐๐ คะแนน
(ก) สัมภาษณ์

๔
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคั ด เลือกจะต้องเป็น ผู้เ ข้ ารับ การประเมิน สมรรถนะ โดยได้คะแนนประเมิ น
สมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และการบรรจุจะเป็นตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ http://science.mcru.ac.th/
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อทาสัญญาจ้าง และ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชือ่
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

