(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปนผูรับจางเหมาบริการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
----------------------------------------มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร วิทยาเขตปต ตานี มีความประสงค รับ สมัครสอบคัดเลื อกเพื่ อ
ดําเนินการจางเหมาบริการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ฝายศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ สํ านักงานอธิ การบดี
วิทยาเขตปตตานี จํานวน 1 ราย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูรับจาง
1.1 สัญชาติไทย
1.2 วุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเทา
1.3 อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ
2. วิธีการคัดเลือก
2.1 สอบขอเขียน
2.2 สอบปฏิบัติ
2.3 สอบสัมภาษณ
3. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
4. อัตราคาจาง
คาจางเดือนละ 15,000 บาท
5. ระยะเวลาการเปนผูรับจาง
สัญญาจางเหมาบริการเวลาไมเกิน 1 ป ทั้งนี้ไมเกินปงบประมาณที่จาง (30 กันยายน)
6. ความรูความสามารถที่ตองการ
6.1 มีทักษะในการสื่อสารเปนอยางดี มีความรูและทักษะดานงานบริการ มีความอดทน
คํานึงถึงประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ
6.2 มีความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน เปนผูชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ และสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได
6.3 สามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก มีความรูความสามารถใน
การคิดวิเคราะห สังเคราะหขอมูล การประมวลผล และการจัดทํารายงานเชิงสถิติ
/6.4 มีความรูความสามารถ…

-26.4 มีค วามรูความสามารถในการถายภาพ การจัดทํ า Infographic หรือทั กษะการใช
โปรแกรม Adobe Photoshop ไดในระดับดีมาก
7. ภาระหนาที่ของผูรับจาง
7.1 ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสื อ เตรีย มการประชุม จัดทํ ารายงาน
การประชุม และรายงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
7.2 บริการจัดการทั่วไปในสํานักงาน เชน งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี
งานพิมพ และแจกจายเอกสาร
7.3 ประสานงานกับสวนงาน รวมรวมขอมูล พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา
7.4 ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือดาน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยกับสังคม
7.5 ประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของฝายศิษยเกาสัมพันธและกิจการพิเศษ
7.6 ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
8. เอกสารและหลักฐานที่ตองแนบไฟลผานเว็บไซตสมัครงาน
8.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก หรือแวนตา ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน อัพโหลด
เปนรูป Profile จํานวน 1 รูป
8.2 สําเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.3 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.4 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สําเนาทะเบียนสมรส
หนังสือรับรองคุณวุฒิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง อยางละ 1 ฉบับ
(หากเอกสารและหลักฐานไมครบถวน หรือขอความไมชัดเจนจะไมมีสิทธิ์สอบ)
9. กําหนดการรับสมัคร
9.1 รับสมัคร ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - 10 สิงหาคม 2561
9.2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 17 สิงหาคม 2561
10. การรับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเป น ผู รับ จ า ง ให ส มั ค รทางอิ น เทอรเน็ ต ที่ เว็ บ ไซต
รับสมัครงาน https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต
11. คาธรรมเนียม
11.1 ผูสมัครจะตองโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท
เขาเลขที่บัญชี 704-2-00001-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประเภทออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด สาขาสงขลานครินทร (ปตตานี) และจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
/11.2 แจงการชําระเงินคาธรรมเนียม...

-311.2 แจงการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัตติ ามขั้นตอนที่กําหนดในเว็บไซต ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
หากไมดําเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่กําหนด และไมไดแจงการชําระคาธรรมเนียม
การสมัคร ภายในวันที่ระบุ จะถือวาทานไมมีสทิ ธิ์สอบ
หมายเหตุ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูรับจางเหมาบริการตองตรวจสอบและรับวามีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคณ
ุ สมบัติ ไมตรงตามประกาศรับสมัคร
จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเปนผูรับจางเหมาบริการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
อิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ
(รองศาสตราจารยอิ่มจิต เลิศพงษสมบัติ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี ปฏิบตั ิการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเนาถูกตอง
วาที่รอยตรี
(นูรุดดีน มูลทรัพย)
นักวิชาการอุดมศึกษา

นูรุดดีน/ราง/พิมพ/ทาน

