
 

 

 

  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่  18/2560 

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

      ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

เพื่อมาปฏิบัติงาน  ณ  ศูนยการแพทยฯ  คณะแพทยศาสตร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29  มาตรา 34  

และมาตรา 43  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559  ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่                       

24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง  การมอบอํานาจของอธิการบดีใหผูปฏิบัติการแทน  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 

ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 1. ตําแหนงและอัตราคาจาง 
                    ผูปฏิบัติงานบริหาร(งานนโยบายและแผน)  จํานวน  1  อัตรา 

 เลขประจําตําแหนง (2) 7-4487    

 อัตราคาจาง 13,670  บาท/เดือน   

 2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการบริหารงานบุคคล            

พ.ศ. 2559 ตามขอ 9 ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ และไม

มีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

1. เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

2. เปนบุคคลลมละลาย 

3. เปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศลีธรรมอันดี 

4. เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน                          

ไมสมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ 

5. เปนโรคติดตอรายแรงตามที่ กบบ. กําหนด 

6. เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน หรือสั่งใหหยุดงานเปนการชั่วคราว 

7. เปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

/ 8. เปนผูเคย ... 
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8. เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัย 

9. เปนผูไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเปน

การขัดขวางตอการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององคกร 

10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเขารับราชการ หรือเขา

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่น 

     2.2 วุฒิการศกึษาสําหรับการสมัคร 
         สําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
พานิชยการ 

 3. ขอกําหนดภาระงาน(Job Description)  มีภาระงานที่ตองปฏิบัติดังเอกสารที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

  4. หลักฐานท่ีใชสมัคร 

           4.1   สําเนาวุฒิการศึกษา(Transcript), สําเนาใบปริญญาบัตร  พรอมนําฉบับจริงมาแสดงดวย    

           4.2   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด 3x4 ซ.ม. ซึ่งถายไวไมเกิน  

                   1 ป จํานวน 1 รูป 

          4.3  สําเนาบัตรประชาชน   สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อตัว  กรณีเพศชายแนบหลักฐาน  

        การผานการเกณฑทหาร  กรณีสมรสแนบทะเบียนสมรส 

 4.4  หนังสือรับรองการทํางาน (ถามี) 

 5. สถานที่รับสมัคร 

  ยื่นหลักฐานการสมัครไดที่หองงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร  อําเภอองครักษ  

จังหวัดนครนายก  หรือสงหลักฐานการสมัครทางไปรษณียที่  งานทรัพยากรมนุษย  ศูนยการแพทยฯ  62  ม.7  ถนนรังสิต                   

-  นครนายก  อํ าเภอองครักษ   จั งหวัดนครนายก 26120  โดยสามารถดาวน โหลดใบสมัคร ได ที่

http://med.swu.ac.th/msmc/ 

 6. กําหนดวัน   และเวลาการรับสมัคร 

           สามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560   ในวันและเวลาราชการ   

 7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

 สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ  กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบและระเบียบ

เก่ียวกับการสอบใน วันท่ี  18  ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ  บอรดงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร

และชั้น6  ศูนยการแพทยฯ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  หรือทาง  http://medicine.swu.ac.th/msmc/  

 8. หลักเกณฑการคัดเลือก 

      1. การสอบขอเขียน  (100  คะแนน)   

  2.สอบสัมภาษณ  (100  คะแนน) 
หมายเหตุ: ผูที่มีสิทธเขาสอบสัมภาษณตองผานการสอบขอเขียน  โดยตองไดคะแนนสอบขอเขียนรวมกัน             

ไมนอยกวารอยละ 50 

/9.ประกาศผล... 
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 9. ประกาศผลการคัดเลือก 

                     ประกาศผลการคัดเลือก  ณ   บอรดงานทรัพยากรมนุษย  ชั้น 4  อาคารคณะแพทยศาสตร  และชั้น 6 

ศูนยการแพทยฯ  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  หรือทาง http://medicine.swu.ac.th/jobmsmc/ โดยจะ

คัดเลือกผูที่ไดคะแนนสูงสุดและขึ้นบัญชีผูที่สอบผานเกณฑรอยละ 60 ขึ้นไปไว เพ่ือเรียกบรรจุในโอกาสตอไป  

และจะยกเลิกบัญชีเมื่อมีอายุ 2 ปขึ้นไป  หรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครใหมในตําแหนงเดิม 

 10. หลักเกณฑการบรรจุ 

    ผูผานการคัดเลือกใหไปรายงานตัวเพ่ือแตงตั้งการบรรจุ   โดยใหผู ไดรับการบรรจุ                    
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปทําสัญญาการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้การตอสัญญาจางและการเพ่ิมคาจาง              
จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน   หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  โดยรายละเอียดเพ่ิมเติม

สามารถติดตอสอบถามไดที่งานทรัพยากรมนุษย โทร.037 – 395 – 451 – 5  ตอ 60424 

ประกาศ  ณ  วันที่    5     ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 ผูชวยศาสตราจารย  แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย 

  

 (ผูชวยศาสตราจารย  แพทยหญิงนันทนา  ชุมชวย) 

                                                                           ผูอํานวยการศูนยการแพทยฯ  ปฏิบัติการแทน 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



เอกสารแนบทายประกาศ 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้งที่  17/2560 

 
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description Form) 

 

ชื่อตาํแหนง  :  ผูปฏิบัตงิานบริหาร ฝาย/หนวย  :  งานนโยบายและแผน 
 

วัตถุประสงคของตาํแหนงงาน  (Job Purpose) 

 

ภาระงานหนาที่ความรับผดิชอบ (Responsibilities) 

 

ขีดสมรร ถนะหลัก (Core Competencies) 

Competency ระดบัท่ีตองการ 

Core Competency  

- M = Merits = มีคุณธรรมและจริยธรรม  

- E = Excellence = มุงผลสัมฤทธิ์และความเปนเลิศในผลงาน  

- D = Devotion to customers = มุงเนนผูรับบริการเปนสําคญั  

- S = Social Responsibility = มีความรบัผิดชอบตอสังคม, มุงประโยชนสวนรวม  

- W = Well Being = สงเสริมคุณภาพชีวติแกบุคลากร  

- U = Unity = สรางความผูกพนัและความรักในองคกร  

 

 คุณสมบัติประจําตําแหนง (Job Specification) 

 

 

ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือ

แนวทางการปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบติัหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)  

เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานขอนคางยาก เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณตามท่ีไดรบัมอบหมาย เชน การตรวจสอบ 

และแนะนําการปฏิบติังานเกี่ยวกับการรับ-สง หนังสือ ลงบันทึกรับหนังสือ/เอกสาร ของหนวยงานกับหนวยงานสารบรรณและ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ดําเนินการราง/พิมพโตตอบหนังสือ/เอกสารราชการ/พิมพหนังสือ/เอกสารอ่ืนๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมาย จัดเก็บแฟมเอกสารตางๆ เสนอแฟมของหนวยงาน ดําเนนิการตรวจนับวสัดุคงเหลอื – เบิกวัสดุ, จัดซื้อ – จัดจาง

พัสดุของหนวยงาน  ควบคุมงบประมาณของหนวยงาน  จัดระบบและดําเนินกิจกรรม 5 ส ของหนวยงาน สรุปการจัดทําวาระ 

และจดรายงานการประชุม ชวยตดิตอจองหองประชุม เตรียมงานจดัเลี้ยงงานประชุมตาง ๆ  ดําเนินการรับโทรศัพท ติดตอ-

ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และดําเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

สําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางพานิชยการ 

 



คุณสมบัติอื่นๆ 

  

 

 

                      

1. มีความรูความสามารถในระเบียบที่เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที ่

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

3. มีความรูความสามารถในการปฏิบติังานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบติังานในหนาที่ 

4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบติังานในหนาที ่

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหนาที่ดวยความระเอียดแมนยํา 

6. มีความสามารถในการใหคําแนะนาํเก่ียวกับระเบียบ และวิธีการปฏบิัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 




