
     

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลกูจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

(รายวัน) อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง 

การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศการรับสมัครดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.   ต ำแหน่งและสังกัด 

ต าแหน่งพนักงานบริการ  จ านวน 1 อัตรา  

สังกัดส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร ์

2.  อัตรำเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท   

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี ้

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2. เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได ้

5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที ่กบบ. ก าหนด 

6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว 

7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/ 8. เปน็ผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก … 
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8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

เพราะกระท าผิดวินัย 

9. เป็นผู้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็น 

การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน  
 

3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

1. ไม่มีคุณวุฒิ หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นเทียบเท่ำ 

ไม่ต่ ำกว่ำนี ้
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถประสำนงำนและปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 

3. มีความสามารถในการขับรถตู้และรถอื่นๆได้เป็นอย่างดี 

4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว 
 

4. ข้อก ำหนดภำระงำน  (Term of Reference) 

1. รับและฉีดน้ ายาเข้าร่างผู้บริจาคอุทิศร่างกายที่เสียชีวิต 

2. ขน - ย้ายร่างอาจารย์ใหญ่จากหน่วยงานภายนอกมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

3. ขน - ย้ายร่างอาจารย์ใหญ่จากบ่อดองขึ้นห้องเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 

4. ดูแลรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ (เตรียมน้ ายาส าหรับทาร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อป้องกันเช้ือรา) 

5. ดูแลและเตรียมอุปกรณ์ในห้องแลป ได้แก่ สิ่ว, เลื่อยธรรมดา, ฆ้อน, เลื่อยไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

6. ตรวจเช็คและจัดเก็บอุปกรณ์การสอนในห้องแลป ให้เรียบร้อยครบถ้วน หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 

7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาท าการได้ในบางครั้ง 

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจ าที่รับผิดชอบ เช่น ขับรถตู้ไปรับร่าง

ผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต 
 

5.  หลักฐำนที่ใช้สมคัร 

1. ส าเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก 

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (ถ้ามี) 

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

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 

 

/ 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล … 
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6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการท างาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มี

ประสบการณ์ท างานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์

ท างานมาก่อน/เพิ่งส าเร็จการศึกษา)  

6.  วัน  เวลำ  สถำนที่รับสมคัร 

 รั บและยื่ น ใบสมั ค ร ได้  ตั้ ง แต่ วั นที่  16 สิ งหำคม  2564  ถึ ง วั นที่  16 กั นยำยน  2564 

ในวันและเวลาท าการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 

20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5 

7. หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรตัดสิน 

      คณะกรรมการจะสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์  

ที่เหมาะสมกับข้อก าหนดภาระงานของต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับบัญชีที่ประกาศ

รายช่ือผู้ผ่านการสรรหา 

8. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์อบและสถำนที่สอบ 

คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

ประกาศ  ณ  วันที่          10          สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




