(สำเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ
-------------------------ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา
1.๑ อัตราเงินเดือนปริญญาตรีหรือปริญญาโท ๑5,000 บาท
1.2 ปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ
1.3 ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565–31 สิงหาคม 2565
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
2.3 มีทักษะในการประสานงานระหว่างประเทศ
2.4 มีความสามารถในการเขียนและตรวจสอบบทความวิจัยในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
2.5 ภาระงาน ดังนี้
2.5.1 ผู้ประสานงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ International and National Teacher Education
Conference “Teacher Education in The Next Normal”
(INTEC 2022)
2.5.2 ผู้ประสานงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย
ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 National and International
Conference on Education (NICE 2022)
2.5.3 ตรวจสอบเอกสารบทความวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.5.4 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

/3. คุณสมบัติทั่วไป.....

-2-

3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือเป็นโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบฉบับนี้หรือกฎหมายอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลาย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
ระเบียบหรือกฎหมายอื่น
10. เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
4. รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ
4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565
4.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงาน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่
กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-331-301 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256๕ ผ่านทาง
website http://edu.psu.ac.th/ (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)
4.4 กำหนดการสอบ
วัน เวลา
รายละเอียดการสอบ
สถานที่สอบ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 256๕
คณะศึกษาศาสตร์
สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
เวลา 09.00 – 15.00 น.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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4.5 ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256๕ สามารถดู
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผ่านทาง website http://edu.psu.ac.th/ (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้้ในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
5.2 สำเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑในแต่ละวิธีการคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่จัดสรรที่พักให้
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์)
พนักงานบริหารทั่วไป

รอฮานี
ธรรญชนก

ร่าง/พิมพ์
ทาน

