
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 

--------------------------- 
ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย (รายวัน) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่  
29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งและสังกัด
ตําแหน่งที่ 1  ผู้ปฏิบัติงานช่าง  จํานวน 1 อัตรา  
ตําแหน่งที่ 2  พนักงานบริการ  จํานวน 1 อัตรา 
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะพลศึกษา 

2. อัตราเงินเดือน      ตําแหน่งที่ 1  รายวันๆ ละ 570 บาท
ตําแหน่งที่ 2  รายวันๆ ละ 430 บาท 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

2. เป็นบุคคลล้มละลาย
3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว 
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ

รัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 
9. เป็นผู้ ไ ด้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็น 

การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 
10. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่   
ตําแหน่งที่ 1  ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน  
2. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ 

และมีจิตอาสา 
3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนได้

เป็นอย่างดี 
 

 ตําแหน่งที่ 2  พนักงานบริการ 
1. สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

2. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้น มีความอดทนอดกลั้น รู้จักกาลเทศะ 
และมีจิตอาสา 

3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว 

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี 

  

4.  ข้อกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 
ตําแหน่งที่ 1  ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

1.  ควบคุม กํากับดูแลความเรียบร้อย สภาพกายภาพ ระบบภูมิทัศน์ อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬา
ทางน้ํา 

2.  ตรวจเช็คความเป็นกรด-ด่าง ใส่คลอรีนและโซดาแว็กซ์ปรับระดับนํ้า 
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3.  ดูแลรักษาทําความสะอาดระบบน้ําในสระว่ายนํ้า การดูดตะกอนและบํารุงรักษาเครื่องดูด
ตะกอนนํ้า 

4.  แบล็กคว๊อตกรองทรายสระน้ําเพ่ือทําความสะอาดถ่ายตะกอนทิ้ง 
5.  ตรวจสอบเฝ้าระวังสับเปลี่ยนการทํางานของมอเตอร์ป้ัมนํ้า ปริมาณนํ้า และดูดนํ้าระบายออก

จากห้องป้ัมนํ้า 
6.  ตรวจเช็คระบบป้ัมนํ้า กรองนํ้า ท่อส่งนํ้า สระว่ายนํ้าทั้ง 3 สระ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
7.  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารเมื่อชํารุดเสียหาย 
8.  ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย เปิด-ปิดอาคาร ไฟฟ้าและ

เครื่องปรับอากาศ และความเรียบร้อยของอาคารและสนามกีฬาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
9.   เคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ อํานวยความสะดวกจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรม

โครงการ 
10.  ปฏิบัติงานและหน้าที่ อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัย 
 

ตําแหน่งที่ 2  พนักงานบริการ 
1.  ดูแลความเรียบร้อย  สภาพกายภาพ  ระบบภูมิทัศน์  อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ํา 
2.  ตรวจเช็คความเป็นกรด-ด่าง ใส่คลอรีนและโซดาแว็กซ์ปรับระดับนํ้า 
3.  ดูแลรักษาทําความสะอาดระบบนํ้าในสระว่ายนํ้า การดูดตะกอนและบํารุงรักษาเครื่องดูด

ตะกอนนํ้า 
4.  แบล็กคว๊อตกรองทรายสระน้ําเพ่ือทําความสะอาดถ่ายตะกอนทิ้ง 
5.  ตรวจสอบเฝ้าระวังสับเปลี่ยนการทํางานของมอเตอร์ป้ัมนํ้า ปริมาณนํ้า และดูดนํ้าระบาย

ออกจากห้องป้ัมนํ้า 
6.  ตรวจเช็คระบบป้ัมนํ้า กรองนํ้า ท่อส่งนํ้า สระว่ายนํ้าทั้ง 3 สระ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย เปิด-ปิดอาคาร ไฟฟ้าและ

เครื่องปรับอากาศ และความเรียบร้อยของอาคารและสนามกีฬาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8.  เคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ อํานวยความสะดวกจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรม

โครงการ 
9.  ปฏิบัติงานและหน้าที่ อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัย 
 

5.  หลักฐานที่ใช้สมัคร 
1. สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก         

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
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2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลที่ลาออก

(กรณีที่มีประสบการณ์ทํางานมาก่อน )  หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ป รึกษา  
(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทํางานมาก่อน/เพ่ิงสําเร็จการศึกษา) 

6. วัน เวลา และสถานท่ีรบัสมัคร
รั บและ ย่ืน ใบสมั ค ร ไ ด้  ต้ั ง แ ต่ วั นที่  15 - 30 กั นยายน  2564  ใน วันและ เ วลาทํ าการ  

(08.30 – 16.30 น.) ณ  สํานักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 
ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16  อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 
หรือ 02-649-5769 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
      คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับข้อกําหนดภาระงานของตําแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับบัญชีที่ประกาศรายช่ือ 
ผู้ผ่านการสรรหา 

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสิอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่          กันยายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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