ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์
-------------------------------ตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตาแหน่งช่างเทคนิค ตั้งแต่วนั ที่ 9-26 พฤศจิกายน 2564
นั้น
คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
เงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตาแหน่งช่างเทคนิค ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ตาแหน่งช่างเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,200 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว
2,000 บาท/เดือน จานวน 1 อัตรา
2. กำหนดกำรรับสมัคร
2.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2564
รับสมัครทาง https://resume.psu.ac.th/
2.2 วันที่ 5 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบ
3. วิธีกำรคัดเลือก
คัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
4. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสทิ ธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
4.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2562
4.2 มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
4.3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4.4 ต้องเป็นผู้ไม่เคยกระทาความผิดอาญา หรือความผิดลหุโทษหรือเคยรับโทษ
ในคดีใด ๆ มาก่อน
4.5 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ถ้าปิดบัญชีก่อนวันสมัคร ก็สามารถสมัครได้)
5. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
5.1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 อายุไม่ต่ากว่า 21 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
6. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
6.1 ดูแล ซ่อมแซม และบารุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่ทาด้วยไม้ และครุภัณฑ์สานักงาน
ประเภทต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้หรือวัสดุอื่น ๆ
6.2 ติดตั้ง ประตูหน้าต่าง และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เช่น กุญแจ โช๊คอัพบานประตู หน้าต่าง
6.3 ซ่อมแซม แก้ไขปัญหา บานประตู หน้าต่าง ช่องแสงของอาคาร
6.4 ซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ของหน่วยงาน
6.5 งานติดตั้งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เช่น ป้าย บอร์ดประกาศ ตู้ลอย รูปภาพ นาฬิกา
/6.6 งานติดตัง้ และซ่อมแซม...

-26.6 งานติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในระบบสุขาภิบาล เช่น อ่างล้างมือ ก๊อกน้า
อุปกรณ์ดักกลิ่น
6.7 ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่วนประกอบของอาคารที่ชารุด เช่น โครงเคร่าทีบาร์
ฝ้าเพดาน หลังคา
6.8 ปฏิบัติงานในฐานะช่าง เกี่ยวกับงานช่างก่อสร้าง เช่น งานตรวจสอบการชารุดของอาคาร
เพื่อรวบรวมข้อมูล สาหรับการวางแผนการซ่อมและจัดทาข้อมูลประกอบสาหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
6.9 งานจัดทาราคากลางของงานสถาปัตย์ รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
6.10 บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ พร้อมทาทะเบียน
ควบคุมเพื่อใช้ในการวางแผนบารุงรักษา/ทดแทน
7. ช่องทำงกำรสมัคร
7.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th/
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 7518
7.2 ผู้ ส มั ครจะต้ องช าระค่า ธรรมเนี ย มในการสมั คร 80 บาท โดยโอนเงิ น ค่า ธรรมเนี ย ม
การสมัครเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการกิจกรรม
ต่ า ง ๆ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและค าแนะน าที่ ก าหนด และส่ ง หลั ก ฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมมาที่ E-mail : sutasinee.n@psu.ac.th พร้อมเก็บหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมไว้ ทั้งนี้หาก
ผู้สมัครไม่แจ้ง การชาระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่กาหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์เมื่อ
ผู้สมัครได้ดำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่กำหนด
8. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องนำมำยื่นพร้อมใบสมัคร
8.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 1 นิว้ จานวน 1 รูป
8.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
8.3 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิ
จานวน 1 ฉบับ
8.4 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
8.5 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
8.6 สาเนาใบแสดงผ่านการเกณฑ์ทหาร
จานวน 1 ชุด
8.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ชุด
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีไม่ตากว่
่ าร้อยละ 70
10.ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องผ่ำนกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติงำน 6 เดือน (โดยได้รับค่ำจ้ำง)
จึงจะได้รับกำรจ้ำงต่อ
11.ค่ำธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 80 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ ยคืนให้ไม่วา่ กรณีใดทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

