การทําบัตรประจําตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชนิด Smart Card
1. รายละเอียดการใชงานและบริการภายในบัตรประจําตัวบุคลากร มศว ชนิด Smart Card
- ใชเปนบัตรประจําตัวบุคลากร มศว ในการติดตอภายในมหาวิทยาลัย
-.ใชสํ า หรับ การเข า -ออกภายในบริเ วณของมหาวิทยาลัย ในบริ เ วณที่มี ก ารควบคุ มการเข า -ออก
(Access control)
- ใชสําหรับการเขา-ออกหอสมุดกลาง ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ รวมถึงเป น บั ตรประจํา ตั ว
การยืม-คืนหนังสือหองสมุด
- ใชเปนบัตร ATM และ บัตร Debit โดยผูกกับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย โดยมีสิทธิพิเศษในการ
ยกเวนคาธรรมเนียมการใชงานบัตรในชวง 3 ปแรก (สามารถยกเลิกการใชงานบัตร ATM และบัตร Debit
กับธนาคารไดในภายหลัง หากมีความประสงคไมใชบริการ)
- ใชเปนบัตรแมงมุม สําหรับการเดินทางโดยระบบขนสงสาธารณะที่เขารวมโครงการและบริการอื่น ๆ
ที่จะตามมาในอนาคต
2. ประเภทกลุมบุคลากรที่ไดรับการทําบัตรประจําตัวบุคลากรใหม ชนิด Smart Card
- ขาราชการ
- ลูกจางประจําของสวนราชการ
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- ลูกจางมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางมากกวา 1 ปขึ้นไป
** กลุมบุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 อาจจะยังไมมีรายชื่อปรากฏ
ในการทําบัตรประจําตัวบุคลากรใหม ในรอบการทํา บัตรครั้งนี้ ทั้งนี้ทานสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคลากร
เพื่อเขารับการทํา บัตรไดที่วันและเวลาการทําบัตรตามสถานที่ วันเวลา ตามที่ไดกําหนดดังตารางแนบทา ย
รายละเอียดการจัดทําบัตรในครั้งตอไปจะไดแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง
3. เอกสารที่ใชในวันทําบัตรประจําตัวบุคลากรใหม
1. บัตรประจําตัวประชาชน (ในกรณีที่ไมมีบัญชีของธนาคารไทยพาณิชยอยูเดิม)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมลงลายมือชื่อ รับรองสําเนาถูกตอง ระบุ “ใชสําหรับ
การทําบัตรบุคลากร มศว”
3. สําเนาหน า สมุดบัญ ชีธนาคารไทยพาณิชย (ในกรณีที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิช ยอยูเดิม และ
ตองการผูกบัญชีบัตร ATM และ บัตร Debit กดเงินสดกับบัตรประจําตัวบุคลากร มศว ชนิด Smart Card
โดยอาจจะเปนบัญชีที่ผูกกับการเขาของเงินเดือนของมหาวิทยาลัยหรือไมก็ได)
4. การแตงกายในวันทําบัตรประจําตัวบุคลากร และการถายรูป
ทั้งชายและหญิง แตง กายสวมเสื้อคอปก ทรงสุภาพ สีพื้นสุภาพ โดยฉากพื้ นหลัง ของการถา ยรูป
เปนพื้นสีเทา
5. รายละเอียดวันและเวลาในการถายรูป
รายละเอี ยดวันเวลาการถายรูปประจํา ตัวบุคลากรแบงตามหนวยงานตา ง ๆ ตามตารางแนบทา ย
ในกรณีที่ทานไมสามารถถายรูปตามวันเวลาดังกลาวสามารถมาถายรูปยอนหลัง ในวันที่ 3 – 6 กันยายน 2561ที่
สถานที่ถายรูป ณ มศว ประสานมิตร

ตารางการถายรูปสําหรับบัตรประจําตัวบุคลากร มศว ชนิด Smart Card
สถานที่ : ชลประทาน สาธิตปทุมวัน องครักษ
วัน-เวลา
27-28 ส.ค. 2561
8.00 น. - 18.00 น.

สถานที่
สวนงาน/หนวยงาน
หองอบรมการใชความรู
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน
(ฝายการพยาบาล)
ชั้น 3 อาคาร 20 ชั้น
บริเวณขางหองตรวจตา
ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ
ชลประทาน
28 ส.ค. 2561
หองอัดขยายภาพ ชั้น 7
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
9.00 น. – 16.00 น.
อาคารสาธิตปทุมวัน 1
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
29 ส.ค. 2561
คณะพลศึกษา
9.00 น. – 16.00 น.
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
คณะแพทยศาสตร (ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ)
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ)
30 ส.ค. 2561
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ)
9.00 น. – 16.00 น.
คณะวิศวกรรมศาสตร
หอง PBL6 – 8 ชั้น 3
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
อาคารคณะแพทยศาสตร
ศูนยบริหารกิจการหอพัก
มศว องครักษ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
31 ส.ค. 2561
คณะกายภาพบําบัด
9.00 น. – 16.00 น.
คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
สํานักหอสมุดกลาง ฝายหอสมุดองครักษ
สํานักคอมพิวเตอร (ปฏิบัติงานที่ มศว องครักษ)
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ขอใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู ณ มศว องครักษ มาถายรูปตามวันและเวลาที่กําหนดไวดังตารางขางตน

ตารางการถายรูปสําหรับบัตรประจําตัวบุคลากร มศว ชนิด Smart Card
สถานที่ : ประสานมิตร
วัน-เวลา
3 ก.ย. 2561*
9.00 น. – 16.00 น.

สถานที่

สวนงาน/หนวยงาน

คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะแพทยศาสตร (ปฏิบัติงานที่ มศว ประสานมิตร)
สํานักงานอธิการบดี
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม)
4 ก.ย. 2561*
คณะศิลปกรรมศาสตร
9.00 น. – 16.00 น.
คณะสังคมศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
โรงพยาบาลทันตกรรม
สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
หอนิทรรศการ G23 ชั้น 3
5 ก.ย. 2561*
คณะเศรษฐศาสตร
หองเล็ก
9.00 น. – 16.00 น.
คณะวิทยาศาสตร
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ดร. สาโรช บัวศรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักคอมพิวเตอร
สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย
6 ก.ย. 2561*
เก็บตกบุคลากรจากทุกหนวยงาน
9.00 น. – 16.00 น.
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ขอความรวมมือ
บุคลากรทุกทานเขาทําการถายรูป ตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหตรงกับหนวยงานที่ทานสังกัด)
*วันที่ 3 – 6 กันยายน 2561 เปนการถายรูปเก็บตกจากบุคลากรที่ไมสามารถถายรูปตามวันที่กําหนดของทุก
สวนงานของมหาวิทยาลัย

