
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่  

29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศการรับสมัครดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

1.   ต ำแหน่งและสังกัด 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  เลขประจ าต าแหน่ง (2) 7 – 2545 

สังกัดส านักงานคณบดี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.  อัตรำเงินเดือน      20,250  บาท 

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3.1 คุณสมบัติทั่วไป แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามข้อ 9 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี

อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

2. เป็นบุคคลล้มละลาย 

3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ

มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามท่ี กบบ. ก าหนด 

6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว 
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7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

เพราะกระท าผิดวินัย 

9. เป็นผู้ ได้รับการวินิ จฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็น 

การขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร 

10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน  

ในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น  
 

3.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง   

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทุกสาขาวิชา 

2. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้ 

4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

5. ถ้ามีประสบการณ์ ในการท าระบบ ERP และระบบ e - GP ไม่น้อยกว่า 1 ปี  จะได้รับ 

การพิจารณาเป็นพิเศษ 

6. ถ้ามีประสบการณ์การท าโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการ Start up หรือโครงการพิเศษ 

(ท่ีเกี่ยวกับการจัดหารายได้) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

7. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการเบิกจ่าย และ/หรือการท าโครงการกับองค์กรภาคธุรกิจ 

และการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 
                    

4.   ข้อก ำหนดภำระงำน (Term of Reference) 

งำนพัสดุ 

1. ด าเนินงานด้านพัสดุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เช่น จัดซื้อ จัดหา ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย 

ท าทะเบียนพัสดุ การค านวณราคาค่าเสื่อม การสึกหรอ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. จัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และค้นคว้ารายละเอียดเกี่ ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ 

ของพัสดุครุภัณฑ ์

3. ส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีและด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ช ารุดรวมถึงตรวจสอบคุณภาพ 

ของวัสดุครุภัณฑ์และเสนอความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา 
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4. จัดท าทะเบียนควบคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 

5. จัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์ 

ให้เรียบร้อย 

6. จัดท าทะเบียนควบคุมวัสดุและลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ พร้อมทั้งจัดท ารายงาน  

การเบิกจ่ายพัสดุประจ าเดือนเพื่อการตรวจสอบ 

7. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

งำนบริกำรวิชำกำรและโครงกำรพิเศษเพื่อจัดหำรำยได้  

1. ด าเนินงานประสานงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการพิเศษเพ่ือจัดหารายได้ 

2. รวบรวมผลงานการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการพิเศษเพ่ือจัดหารายได้ 

3. จัดท าแผนการด าเนินงานบริการวิชาการและจัดการโครงการพิเศษเพ่ือจัดหารายได้ 

4. ประสานงานขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

5. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน พัสดุ สรุปและปิดโครงการ 

6. จัดเตรียมข้อมูลและกรอกข้อมูลการประกันคุณภาพด้านบริการวิชาการและโครงการพิเศษ  

เพ่ือจัดหารายได ้

7. เผยแพร่ข่าวสารด้านบริการวิชาการและโครงการพิเศษเพ่ือจัดหารายได้ทั้งภายในและภายนอก 

หน่วยงานประชาสัมพันธ์สู่ภายนอก 
 

5.  เงื่อนไขกำรจ้ำง 

      ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องท าสัญญาการปฏิบัติงานตามแบบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่  ประกันสังคม การรักษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จดทะเบียนแล้ว 
 

6.  หลักฐำนที่ใช้สมัคร 

1. ส าเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก    

สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   

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

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 

6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการท างาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น 
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7.  วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร 

   รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 ตุลำคม 2564 ในวันและเวลาท าการ (08.30 - 16.30 น.) 

ณ ส านักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตัดสิน 

      คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสม

กับข้อก าหนดภาระงานของต าแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับบัญชีที่ประกาศรายชื่อ 

ผู้ผ่านการสรรหา 

9.  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบและสถำนที่สอบ 

 คณะกรรมการจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร 

ประกาศ  ณ  วันที่         6        ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




