
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ     
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเปนลูกจางมหาวิทยาลัย (รายวัน) 

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

 ดวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเปนลูกจาง

มหาวิทยาลัย (รายวัน) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่  

29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอํานาจใหผูปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 
 

1.   ตําแหนงและสังกัด          

ตําแหนงที่ 1  นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา 

(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ) 

ตําแหนงที่ 2  นักจัดการงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 

(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) 

สังกัดสํานักงานคณบดี คณะพลศึกษา 
 

2.  อัตราเงินเดือน      ตําแหนงที่ 1  รายวันๆ ละ 720 บาท 

ตําแหนงที่ 2  รายวันๆ ละ 720 บาท 
 

3.  คุณสมบัติของผูสมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพ่ิมเติม ตามขอ 9 ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

1. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 

2. เปนบุคคลลมละลาย 
3. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
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4. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือ
มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได 

5. เปนโรคติดตอรายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 
6. เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน หรือสั่งใหหยุดงานเปนการช่ัวคราว 
7. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของ

รัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 
9. เปนผู ได รับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเปน 

การขัดขวางตอการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององคกร 
10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืน 
 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

ตําแหนงที่ 1  นักวิชาการศึกษา 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

2. มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการปฏิบัติงานสํานักงาน (Microsoft 

office) เปนอยางดี หากมีความสามารถในการจัดการและพัฒนาเว็บไซตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

3. มีความเขาใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีความขยัน 

ซื่อสัตย อดทน และมีความกระตือรือรนในการทํางาน  

4. มีเขาใจและยอมรับในกฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรที่จะตองใชในการปฏิบัติงาน

และใหความรวมมือกับสวนงานตางๆ  

5. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทําการได เมื่อมีกิจกรรมของหนวยงาน  
  

 ตําแหนงที่ 2  นักจัดการงานทั่วไป 

1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  

2.  มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โปรแกรม 

Microsoft Word, Excel และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เปนตน หากมีความสามารถดานการจัดการสื่อและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และการแกไขปญหาระบบการเรียนการสอนออนไลนได จะไดรับการพิจารณาเปน

พิเศษ 

3.  มีความเขาใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ มีความขยัน 

ซื่อสัตย อดทน และมีความกระตือรือรนในการทํางาน  

4.  สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทําการได เมื่อมีกิจกรรมของหนวยงาน 
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4.  ขอกําหนดภาระงาน (Term of Reference) 

ตําแหนงที่ 1  นักวิชาการศึกษา 

1. ปฏิบั ติงานเ ก่ียว กับการจัดการขอมูลการใหบริการของงานบริการการศึกษาใน 

ชองทางตางๆ เพ่ือรับรูความตองการและการตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ 

2. ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

4. ดูแลและประสานงานการสงผลการเรียนประจําภาคเรียนทุกระดับ 

5. ดูแล ประสานงานและติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) ทุกหลักสูตร 

6. ปฏิบัติงานการจัดการคํารองทางการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี 

7. ราง - โตตอบหนังสือ ภายในและภายนอกที่เก่ียวของในงานบริการการศึกษา และดําเนินการ

ตามระบบงานสารบรรณที่สวนงานกําหนด 

8. ดูแลการจัดประชุม การเชิญประชุม และจัดทํารายงานการประชุมในการประชุมเก่ียวกับ 

งานรับนิสิต งานจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

9. ดูแล ประสานงานและจัดทําโครงการของงานบริการการศึกษาที่ ไดรับมอบหมาย 

ตามปงบประมาณ 

10.  ดูแล ประสานงานติดตามและรวบรวมขอมูลโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของคณะพล

ศึกษา 

11.  รวบรวมขอมูลและประสานงานเก่ียวกับขอมูลในงานบริการการศึกษาเพ่ือนําขึ้นแสดงผล

เผยแพรบนเว็บไซตและชองทางการประชาสัมพันธของคณะพลศึกษา และมหาวิทยาลัย 

12.  ปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน

เลิศ (EdPEx) 

13.  รวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีที่มอบหมาย 

14.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ตําแหนงที่ 2  นักจัดการงานทั่วไป 

1.  รับผิดชอบดูแลดานงานสารบรรณ และธุรการ ที่คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  

2.  ราง โตตอบ พิมพหนังสือราชการ และเอกสารตางๆ 
3.  รับผิดชอบดูแลงานรับ - สงเอกสาร ระหวางคณะกับหนวยงานตางๆ 
4.  ติดตอประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ / มหาวิทยาลัย 
5.  รับผิดชอบดูแลการตอบรับเรื่องตางๆ และโทรศัพทติดตองานกับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกคณะ / มหาวิทยาลัย 
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6.  รับผิดชอบดูแลการเสนอแฟม การจัดเก็บเอกสารเขาแฟมใหเปนหมวดหมู เก็บรวบรวมขอมูล
และเอกสารที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ 

7.  รับผิดชอบดูแลและประสานงานเก่ียวกับการประชุม การจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

8.  ดูแลความเปนระเบียบ เรียบรอยของอาคารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร หากมีวัสดุ อุปกรณชํารุดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานงานติดตามการแกไขใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

9.  ดูแลรับผิดชอบการจัดหอง จองหอง การใชหองเรียน หองประชุม และการใชโรงฝกปฏิบัติการ
ทางพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

10.  ราง - โตตอบหนังสือ ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของในงานบริการการศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบงานสารบรรณที่สวนงานกําหนด 

11.  ดูแลการจัดประชุม การเชิญประชุม และจัดทํารายงานการประชุมในการประชุมเก่ียวกับ 
งานรับนิสิต งานจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 

12.  ดูแล ประสานงานและจัดทําโครงการของงานบริการการศึกษาที่ ไดรับมอบหมาย 
ตามปงบประมาณ 

13.  ดูแล ประสานงานติดตามและรวบรวมขอมูลโครงการบริการวิชาการแกชุมชนของ 
คณะพลศึกษา 

14.  รวบรวมขอมูลและประสานงานเก่ียวกับขอมูลในงานบริการการศึกษาเพ่ือนําขึ้นแสดงผล
เผยแพรบนเว็บไซตและชองทางการประชาสัมพันธของคณะพลศึกษา และมหาวิทยาลัย 

15.  ปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

16.  รวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมูลดานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีที่มอบหมาย 
17.  ดูแลและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และในระบบออนไลน 
18.  รับผิดชอบดูแลการใหยืม /การเบิก - สงคืนวัสดุและอุปกรณตางๆ 
19.  รับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด และรายงานให

คณะกรรมการตรวจการจางเหมาบริการไดทราบทุกสัปดาห 
20.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

5.  หลักฐานที่ใชสมัคร 

1. สําเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผานการอนุมัติผลจาก         
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา 3 x 4 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน 1 ป) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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4. สําเนาทะเบียนบาน
5. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - ช่ือสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ หรือช่ือสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอางอิงบุคคล ในวันสมัคร เชน พฤติกรรมการทํางาน เหตุผลที่ลาออก เปนตน

6. วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร

รับและย่ืนใบสมัครไดดวยตนเอง ต้ังแตวันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ในวันและเวลาทําการ (08.30 - 16.30 น.) ดังน้ี 

7.1  ณ สํานักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เลขที่ 63 หมู 7 

ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ตอ 22511, 22520 

หรือ 02-649-5769 

7.2  ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท/โทรสาร 02-649-5000 ตอ 15426 

7. หลักเกณฑและวิธีการตัดสิน

    คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณที่เหมาะสม

กับขอกําหนดภาระงานของตําแหนง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแตงต้ังตามลําดับบัญชีที่ประกาศรายช่ือ 

ผูผานการสรรหา 

8. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธสิอบและสถานที่สอบ

คณะกรรมการจะประกาศใหทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศ ณ วันที่     กันยายน พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย  ผิวทองงาม) 

รองอธิการบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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