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ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
เรื่อง  ขยำยเวลำรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดำเป็นผูร้บัจ้ำงเหมำบริกำร  

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

ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์ขยำย
เวลำรบัสมัครบุคคลธรรมดำเป็นผูร้ับจ้ำงเหมำบรกิำร ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัตงิำนท ำควำมสะอำดอำคำร 6 สังกัด
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)ดังรำยละเอียดต่อไปนี ้

1. ประเภทของงานท่ีจ้างเหมาบริการ 
       ต ำแหน่งผูป้ฏิบัติงำนท ำควำมสะอำดอำคำร  6   จ ำนวน 1 อัตรำ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้รับจ้างเหมาบริการ 
      2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ำม ดังนี ้
        (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
        เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข 
        (ข) ลักษณะต้องห้ำม 
        1) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
        2) เป็นคนวิกลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือเป็นโรคที่ก ำหนด 
         3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม 
ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมำยอื่น 
         4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
        5) เป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมอืง 
        6) เป็นบุคคลลม้ละลำย 
        7) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรบัควำมผิด 
ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ 
        8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือ 
หน่วยงำนอื่นของรัฐ 
        9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมระเบียบหรือ 
กฎหมำยอื่น 
        10) เป็นผู้กระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน      
ของรัฐ 

      2.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีกรณีผิดสญัญำกู้ยมืเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

 

  /2.3 ไม่เป็นผูท้ี่... 
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  2.3 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด    
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้รับจ้างเหมาบริการ และอัตราค่าจ้าง 
  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผูร้ับจ้ำงเหมำบริกำร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และอัตรำ

ค่ำจ้ำง ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศรับสมัครนี้             

      4. ก าหนดการรับสมัคร 
       4.1 รับสมัครตัง้แต่วันที่ 30 กันยำยน 2565 ถึงวันที่ 16  ตุลำคม  2565 
      4.2 ประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือก เกณฑ์กำรสอบคัดเลือก และสถำนที่สอบ     
วันที่  25  ตุลำคม   2565 

5. การรับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ใหก้รอกแบบฟอรม์กำรสมคัรงำนมำด้วยตนเอง               
หรือส่งเอกสำรพร้อมหลักฐำนทำงไปรษณีย์ และจ่ำหน้ำซองถึง “หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 181 หมูท่ี่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ต ำบลรูสะมิแล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตำนี 94000” โดยจะยึดวันทีส่่ง (ประทับตรำ) ของไปรษณีย์ หมำยเลขโทรศัพท์ 095-4382545 

     6. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร  
      6.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสเีข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำ ซึง่ถ่ำยมำแล้ว      
ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร 
      6.2 ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
      6.3 ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ พร้อมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
      6.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ   
      6.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
      6.6 ใบรับรองแพทย์ จ ำนวน 1 ฉบับ 
      6.7 เพศชำย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 หรือส ำเนำใบรบัรองผลกำรเข้ำรับ
กำรตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลกัฐำนอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 
ฉบับ 
      6.8 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ส ำเนำทะเบียนสมรส   
ส ำเนำหนงัสือรบัรองคุณวุฒิ พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง อยำ่งละ 1 ฉบับ 

     7. ค่าธรรมเนียม 
   ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ จ ำนวน 100 บำท เข้ำเลขที่บัญชี         
704-3-00365-3  ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ธนำคำร          
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) โดยแนบหลักฐำนกำรโอนมำพร้อมใบสมัครทำงไปรษณีย์      
และจะไมจ่่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

     8. เกณฑ์การตัดสิน 
     ผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแตล่ะวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60
                  

        
/หมำยเหตุ... 
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  หมายเหต ุ

  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และ                                
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรบัสมัคร หำกภำยหลงัคณะศึกษำศำสตร์ตรวจสอบพบว่ำมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหนง่ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รบักำรจ้ำงเป็นผู้รบัจ้ำงเหมำ
บริกำร 

 ประกำศ ณ วันที่   30  กันยำยน   พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                (ลงช่ือ)    เรชำ  ชูสุวรรณ 
       (ดร.เรชำ  ชูสุวรรณ) 

   รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล  ปฏิบัติกำรแทน 
      คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 
 

 
 

            ส ำเนำถูกต้อง 

          
 (นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน์)                                                             ธรรญชนก  ร่ำง/พิมพ์ 
      เจ้ำหน้ำที่บรหิำรทั่วไป                                    บุรินทร์     ทำน 
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ต าแหน่ง ผู้ปฏบิตัิงานท าความสะอาด อาคาร 6  
สังกดัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ (ฝ่ายมัธยมศกึษา)   

 
จ านวนท่ีเปิดรับ 
   จ ำนวน  1  อัตรำ    

อัตราค่าจ้าง 
   ค่ำจ้ำงเดือนละ  7,600 บำท 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างเหมาบริการ 
   1. วุฒิกำรศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรอืประกำศนียบัตรวิชำชีพ ทุกสำขำ  
   2. มีอำยุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร 
   3. เพศหญงิหรือชำย หำกเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑท์หำร หรือได้รบักำรยกเว้น 
    4. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรรกัษำควำมสะอำดและสำมำรถใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำร      
ท ำควำมสะอำดได้เป็นอย่ำงด ี
   5. สำมำรถพูด เขียน และอ่ำนภำษำไทยได ้

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 
   1. เปิด-ปิด ประตูอำคำร ห้องเรียน และห้องส ำนักงำน    

        2. ท ำควำมสะอำดภำยในอำคำร โถงทำงเดินและสถำนที่ในบรเิวณโรงเรียนสำธิตฯ(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 
   3. ตรวจเช็คกำรเปิด-ปิด เครื่องปรบัอำกำศในห้องเรียนและห้องส ำนักงำน 
   4. ดูแล ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ เก้ำอี้ ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง และน้ ำประปำ ภำยในอำคำรให้พร้อม
ใช้งำนตลอดเวลำ 
   5. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรสถำนที่แก่บุคลำกรภำยในและภำยนอก 
   6. งำนด้ำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เง่ือนไขการจ้าง 
   1. ต้องไม่เสพสิง่เสพติดใหโ้ทษทุกประเภท โดยกำรท ำสญัญำจ้ำงจะต้องผ่ำนกำรตรวจสำรเสพติด 
และมหีนังสือรบัรองจำกหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบก ำหนดเท่ำนั้น 
   2. ต้องไม่มีประวัติอำชญำกรรม เมื่อได้รบักำรจ้ำงเหมำบริกำรจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติ
อำชญำกรรม หำกภำยหลังพบว่ำมีประวัติอำชญำกรรม มหำวิทยำลัยจะยกเลิกจ้ำงทันท ี
 



 
 

 
 

 


