
 
 
 
 

ประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
เรือ่ง   ขยายเวลารบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเป็นพนกังานเงนิรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร์ 

       -------------------------------- 
  ตามประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์  ลงวนัที ่22 กุมภาพนัธ์  
2564  เรื่อง  รบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเป็นพนกังานเงนิรายไดค้ณะทนัตแพทยศาสตร ์  ต าแหน่งนายชา่งเทคนิค  
ตัง้แต่วนัที ่ 22 กมุภาพนัธ ์– 17 มนีาคม 2564  นัน้  
  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอขยายเวลารับสมัคร
ต าแหน่ง      นายช่างเทคนิค  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคดัเลือก 
    ต าแหน่งชา่งเทคนิค อตัราคา่จา้งเดอืนละ 9,200 บาท  และคา่ครองชพีชัว่คราว 

2,000 บาท/เดอืน  จ านวน  1  อตัรา 
  2. ก าหนดการรบัสมคัร 

2.1  ตัง้แต่บดันี้  –  23  เมษายน  2564  รบัสมคัร 
2.2  วนัที ่ 27  เมษายน  2564   ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบ 

 ทางเวบไซต ์https://www.dent.psu.ac.th/ 
  3. วิธีการคดัเลือก 
       คดัเลอืกโดยวธิสีอบขอ้เขยีน และสอบสมัภาษณ์ 

4. คณุสมบติัทัว่ไปและลกัษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการคดัเลือก 
4.1  มคีณุสมบตัทิัว่ไปและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๗ ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

สงขลา-  
        นครนิทร ์ ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคลพนกังานเงนิรายได้

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
        พ.ศ.2562 
4.2  มคีณุสมบตัติรงตามประกาศรบัสมคัร 
4.3  ถา้เป็นเพศชายตอ้งผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้ 
4.4  ตอ้งเป็นผูไ้มเ่คยกระท าความผดิอาญา หรอืความผดิลหโุทษหรอืเคยรบัโทษ 

 ในคดใีด ๆ  มากอ่น  
4.5  ไมเ่ป็นผูถ้กูฟ้องรอ้งด าเนินคดกีรณีผดิสญัญากูย้มืเงนิจากกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษา 
                  (ถา้ปิดบญัชกีอ่นวนัสมคัร กส็ามารถสมคัรได)้ 

  5. คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 
5.1  วุฒกิารศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ไมต่ ่ากว่านี้  
       สาขาชา่งกอ่สรา้ง  สาขาชา่งโยธาหรอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

    5.2  อายไุมต่ ่ากว่า 21 ปี บรบิรูณ์  แต่ไมเ่กนิ 35 ปี (นบัถงึวนัปิดรบัสมคัร) 



6. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
6.1 ดแูล ซ่อมแซม และบ ารงุรกัษาสิง่กอ่สรา้งทีท่ าดว้ยไม ้ และครภุณัฑส์ านกังาน  

ประเภทต่าง ๆ ทีท่ าดว้ยไมห้รอืวสัดุอืน่ ๆ 
6.2 ตดิตัง้ ประตหูน้าต่าง และอปุกรณ์ประกอบอืน่ ๆ เชน่ กญุแจ โช๊คอพับานประต ู

หน้าต่าง 
6.3 ซ่อมแซม แกไ้ขปัญหา บานประต ูหน้าต่าง ชอ่งแสงของอาคาร 
6.4 จดัท า ปรบัปรงุ เฟอรน์ิเจอรข์องหน่วยงาน 
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6.5 งานตดิตัง้อปุกรณ์ เฟอรน์ิเจอร ์เชน่ ป้าย บอรด์ประกาศ ตูล้อย รปูภาพ นาฬกิา 
6.6 งานตดิตัง้และซ่อมแซมอปุกรณ์สขุภณัฑใ์นระบบสขุาภบิาล เชน่ อา่งลา้งมอื ก๊อกน ้า 

อปุกรณ์ดกักลิน่ 
6.7 จดัท ารปูแบบและขอ้มลูประกอบรายการเฟอรน์ิเจอรส์ าหรบังานจดัซือ้จดัจา้ง 
6.8 ซ่อมแซม แกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ สว่นประกอบของอาคารทีช่ ารดุ เชน่ โครงเครา่ทบีาร์

ฝ้า  
 เพดาน หลงัคา 

6.9  ปฏบิตังิานในฐานะชา่ง เกีย่วกบังานชา่งกอ่สรา้ง เชน่ งานตรวจสอบการช ารดุของ
อาคาร  
 เพือ่รวบรวมขอ้มลู ส าหรบัการวางแผนการซ่อมและจดัท าขอ้มลูประกอบส าหรบัการ  
 จดัซือ้จดัจา้ง 

6.10  งานจดัท าราคากลางของงานสถาปัตย ์ รายการปรบัปรงุสิง่กอ่สรา้ง 
6.11  บ ารงุรกัษาอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชต้่าง ๆ ในความรบัผดิชอบ พรอ้มท าทะเบยีน 

  ควบคมุเพือ่ใชใ้นการวางแผนบ ารงุรกัษา/ทดแทน 
7. สถานท่ีรบัสมคัร 

ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรตดิต่อขอและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี ่หน่วยบรหิารทรพัยากรบุคคล 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ชัน้ 3  อาคาร 3 คณะทนัตแพทยศาสตร ์  
โทร. 0-7428-7518  ในวนัและเวลาราชการ ยกเวน้ วนัสดุทา้ยของการรบัสมคัร  จะปิดรบัสมคัรเวลา 
15.00  น.    

8. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามายื่นพร้อมใบสมคัร 
8.1 รปูถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมใ่สแ่ว่นตาสดี า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1  

รปู 
8.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    จ านวน  1  ฉบบั 
8.3 ส าเนาใบแสดงคณุวุฒ ิ       จ านวน  1  ฉบบั 
8.4 ส าเนาใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript)   จ านวน  1  ฉบบั 
8.5 ใบรบัรองแพทย ์      จ านวน  1  ฉบบั 
8.6 ส าเนาใบแสดงผา่นการเกณฑท์หาร      จ านวน  1  

ชดุ 



8.7 หลกัฐานอืน่ ๆ  เชน่  ใบเปลีย่นชือ่ตวั-ชือ่สกลุ (ถา้ม)ี     จ านวน  1  
ชดุ 

9. เกณฑก์ารตดัสิน    
    ผูท้ีถ่อืว่าผา่นการคดัเลอืกตอ้งผา่นเกณฑใ์นแต่ละวธิไีมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 

  10.  ผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกจะต้องผ่านการประเมินการทดลองปฏิบติังาน 6 เดือน (โดยได้รบั
ค่าจ้าง)  จึงจะได้รบัการจ้างต่อ 

11. ค่าธรรมเนียม 
      ผูส้มคัรจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม  80  บาท  คา่ธรรมเนยีมจะไมจ่่ายคนืใหไ้มว่่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที ่           มนีาคม   พ.ศ. 2564 
 
 
            (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทพญ. ศศวิมิล  เสนาะกรรณ์) 
          รองคณบดฝ่ีายบรหิาร นโยบายและแผน  รกัษาการแทน 
                       คณบดคีณะทนัตแพทยศาสตร ์
 


