(สำเนำ)
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรพัฒนำห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
(Science and Mathematics Program: SMP) ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

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

ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ประสงค์เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรพัฒนำห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Science and
Mathematics Program: SMP) ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนสังกัดโรงเรียน
สำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
1.1 อัตรำเงินเดือนวุฒิปริญญำตรี 15,000 บำท
1.2 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับผูป้ ฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เดือนละ 2,500 บำท
2. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
2.1 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
(ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศฉบับนี้)
2.2 คุณสมบัติทั่วไป
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตทิ ั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนเงินรำยได้
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2554 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคที่คณะกรรมกำรพนักงำนเงินรำยได้กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม
ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมำยอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลำย

/7. เคยถูกจำคุก...

-27. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมระเบียบ
หรือกฎหมำยอื่น
10. เป็นผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
3. รำยละเอียดกำรรับสมัครและรำยละเอียดกำรสอบ
3.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม – 30 เมษำยน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
คัดเลือกให้สมัครทำงอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงำนออนไลน์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://resume.psu.ac.th
และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสำร 073-348-322
3.2 ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก วันเวลำสอบ และสถำนที่สอบ ในวันที่
12 พฤษภำคม 2565 ผ่ำนทำง website https://resume.psu.ac.th http://edu.psu.ac.th/ (หัวข้อข่ำวรับ
สมัครงำน)
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
4.1 สำเนำวุฒิกำรศึกษำ สำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ชุด
4.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ชุด
4.3 ใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน(ใช้ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
4.4 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำย
มำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.5 เอกสำรอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล/ทะเบียนสมรส(ถ้ำมี) พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4.6 เพศชำย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือสำเนำใบรับรองผลกำรเข้ำ
รับกำรตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทหำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4.7 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยมื จำกกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำ
รำยละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
4.8 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จำนวน 50 บำท เข้ำเลขที่บัญชี 704-300365-3
ชื่อบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน หรือ
บัญชี เดินสะพัดธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) และจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

/5. เกณฑ์กำรตัดสิน...

-35. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ทผี่ ่ำนกำรคัดเลือก ต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก หำกภำยหลังตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มสี ิทธิ์ได้รบั กำรจ้ำงเข้ำปฏิบัติงำน
2. มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์จะไม่จัดสรรที่พักให้
ประกำศ ณ วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

สำเนำถูกต้อง

(นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน์)
พนักงำนบริหำรทั่วไป

บุรินทร์ ทำน
ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Program: SMP) ตาแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

ตาแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำกำรเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน ๑5,000 บำท
หน้าที่ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสำรขออนุมัติใช้และเบิกจ่ำยเงินทุกหมวดรำยจ่ำย (SMP)
2. จัดทำบัญชีคุมค่ำใช้จ่ำยเงินโครงกำร SMP
3. ขออนุมัติจัดโครงกำรและดำเนินงำนตำมโครงกำร
4. ตรวจสอบเอกสำรกำรเงินและพัสดุทกุ หมวดรำยจ่ำย (SMP)
5 ภำระงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันบรรจุถึงเดือนกันยำยน 2565

