
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
เร่ือง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) 

--------------------------- 
 ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
(รายวัน) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง  
การมอบอํานาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

1.   ตําแหน่งและสังกัด          
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ 

 

2.  อัตราเงินเดือน      รายวันๆ ละ 720 บาท 
 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
3.1 คุณสมบัติท่ัวไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยต้องเป็น 
ผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและ
ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2. เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกาย

หรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือส่ังให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
เพราะกระทําผิดวินัย 

9. เ ป็น ผู้ ไ ด้ รับการ วิ นิจ ฉัยว่ า เ ป็นโรคทาง จิตหรือ มีทัศนคติและพฤติกรรมเ ชิงลบอัน เ ป็น 
การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

10. เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ทุกสาขาวิชา 
2.  ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
3.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง 
4.  มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา 
5.  มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
6.  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได้ 
 

4.  ข้อกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การให้คําแนะนํานิสิตด้านการเรียน 

การสอน การสอบรายวิชา การสอบวิทยานิพนธ์ การสําเร็จการศึกษาและเอกสารที่ เ ก่ียวข้องภายหลัง 
สําเร็จการศึกษา 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสามารถให้ข้อมูลหรืออธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการรับเข้า 
การศึกษาต่อ อํานวยความสะดวก แนะนํา ให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

3. ดูแลประสานงานการจัดตัวผู้สอนร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ การจัดตารางสอน ตารางสอบ การวัดผล
การศึกษา 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางด้านการศึกษา หลักสูตร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการบริการที่สนับสนุน
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

5. ดําเนินการเรื่องการสอบต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามและรายงานผลการสอบต่อที่ประชุม
คณะทํางาน 

6. ดําเนินการเร่ืองทุนการศึกษาภายในและภายนอก การขอทุน ติดตามทุน จัดสรรทุน รายงานทุน  
การรับเงินทุนและบริหารเงินทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

7. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในกรณีต่างๆ  และเรื่องที่เก่ียวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น  
การสอบ การลาพัก การลาออก การขอคืนสถานภาพ การเปล่ียนสถานภาพ การเทียบ/โอนหน่วยกิต 
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8. ดําเนินการเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการนําเสนอผลงานของนิสิต
9. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สํา เนาหลักฐานการศึกษา  หรือใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript) ซ่ึ ง ผ่านการอนุมัติผลจาก

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

ประสบการณ์ทํางานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์
ทํางานมาก่อน/เพ่ิงสําเร็จการศึกษา) 

6. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร
รับและย่ืนใบสมัครได้ ต้ังแต่วันท่ี 21 – 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาทําการ (08.30 – 16.30 น.)  

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11742 
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต) 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
      คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
ข้อกําหนดภาระงานของตําแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับบัญชีท่ีประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การสรรหา 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันส้ินสุดการรับสมัคร 

ประกาศ ณ วันที่             กันยายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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