ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งอาจารย์
สานักเทคโนโลยีการศึกษา
-------------------------------------------------ด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งอาจารย์ สานักเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี และมีอายุไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ได้
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับวุฒิปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา/ โสตทัศนศึกษา/ เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หรือวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
(2) ได้รับวุฒิปริญญาโททางเทคโนโลยีการศึกษา/ โสตทัศนศึกษา/ เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หรือวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องและ อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา/โสตทัศน
ศึกษา/ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว และอยู่
ระหว่างทาวิทยานิพนธ์ โดยที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
(3) จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
หรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับการออกแบบ/ จัดระบบ/ ผลิตสื่อการศึกษาไม่น้อยกว่า
3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่แล้ว
(4) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดระบบสื่อการศึกษา โดยเฉพาะสื่อ
มัลติมีเดียในระบบออนไลน์/ออฟไลน์
(5) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่า
ที่กาหนด รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
รายการ
การทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEFL Paper
TOEFL CBT
TOEFL IBT
CU-TEP
TU-GET
KU-EPT
IELTS
TOEIC
STOU-EPT (E-Testing)

คะแนนขันต่า
วุฒิปริญญาเอก
วุฒิปริญญาโท
550
510
213
180
79
64
75
60
550
440
65
52
6.5
5
700
600
แต่ละ Part ไม่ต่ากว่าระดับ B2
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ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องนาคะแนนทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย ก่อนการเริ่มงาน กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีคะแนนทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ให้เป็นดุลย
พินิจของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาของสัญญาจ้างฉบับทดลองงาน 1 ปี จะต้องนาผล
คะแนนตามเกณฑ์ที่ มสธ. กาหนดในประกาศรับสมัครฯ ไปยื่นต่อมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ที่เคยสมัครในตาแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแล้ว แต่ไม่ผ่าน
การคัดเลือกจะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่ผู้ที่มีคุณวุฒิ หรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากที่
เคยสมัครครั้งก่อน หรือสมัครต่างสาขาวิชา
1.3 ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2547 และโรคที่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2549 ดังนี้
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(2) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(3) เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตไม่ปกติ
(6) เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะ
เดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ
(8) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือ ให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจาก
องค์การมหาชนเพราะกระทาผิดวินัย
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานเอกชนเพราะเหตุ
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
สาหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 จัดระบบและออกแบบสื่อการศึกษา
2.2 ควบคุมคุณภาพการผลิตสื่อการศึกษา
2.3 วิจัยและทดสอบการใช้สื่อการศึกษา
2.4 ทางานวิจัยด้านสื่อการศึกษาทางไกล
2.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (ช่องทางออนไลน์)
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยwww.stou.ac.th ใน
หัวข้อ “สมัครงานตาแหน่งอาจารย์ กับ มสธ. ฝากใบสมัครตาแหน่งอาจารย์ ” โดยดาเนินการกรอกข้อมูลในใบ
สมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
4. เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถเลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาหรือสานักฯ เดียวเมื่อเลือกแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.2 ผู้ ส มัครเข้ารั บ การคั ดเลื อ กจะต้ องมี วุฒิ การศึ กษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิช าการ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ การ
สาเร็จการศึกษาของคุณวุฒิที่ใช้สมัครแต่ละตาแหน่ง ตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 การสมัครเข้ารับการคัดเลื อกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ
รั บ รองความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่ าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้ว ยธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิก ส์ พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.4 ผู้ ส มัครเข้ารั บ การคัดเลื อ กจะต้ องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ น ผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก และต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลื อก นามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกกรณี
ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน ผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก
4.5 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนาไปยื่นในการสัมภาษณ์ (ภายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสัมภาษณ์)
4.5.1 ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว (ถ้ามี)
4.5.2 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใบรายงานผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมสาเนา โดยในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบ
เขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และลงวันที่กากับไว้ด้วย
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ และลงวันที่
กากับไว้ด้วย
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