ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์
………………………………
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหน่งทีร่ ับสมัคร
ตําแหน่งวิศวกร ตําแหน่งเลขที่ 2548 ปฏิบัติงานประจําสํานักงานเลขานุการ กลุ่มงานอาคารสถานที่
และสาธารณูปการ
จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290.-บาท โดยมีภาระงานที่มอบหมาย และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัตทิ ั่วไป
2.1 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ลักษณะต้องห้าม
3.1 เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
3.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
3.3 เป็นผู้อยูใ่ นระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือ
ตามกฎหมายอื่น
3.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
3.9 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
หรือกฎหมายอื่น
3.10 เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
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-24. กําหนดการรับสมัคร
วันที่ บัดนี้ - 7 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 2 มีนาคม 2560
วันที่ 6 มีนาคม 2560

รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานทีส่ อบ ทาง
www.eng.psu.ac.th ข่าวรับสมัครงาน
สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
-ไฟฟ้ากําลัง (ออกแบบระบบไฟฟ้า สายป้อนหม้อแปลง MDB)
-การออกแบบ แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า การจัดการพลังงาน
-ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electric Circuit,
Electrical Machine, Electrical Design, Power
Electronics, High voltage Engineering, etc.)
สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ออกแบบและต่อวงจร Control
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ
ทาง www.eng.psu.ac.th ข่าวรับสมัครงาน
สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ทาง
www.eng.psu.ac.th ข่าวรับสมัครงาน

5. สถานทีร่ ับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัค ร ให้ติดต่ อขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ การจั ดการ
ทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.2 ถนน กาญจนวณิชย์ ตําบลคอหงส์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 0 7428 7098, 0 7428 7018, กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันที่
ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ
6. เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดํา ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จํานวน 2 รูป
- สําเนาใบปริญญาบัตร Transcript บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.อ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จํานวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ประกอบการสมัครสําหรับใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก (ถ้ามี)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) สําเนาใบ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
และสอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
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-38. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รบั
7.1 สิทธิ และสวัสดิการ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยสามารถดู
รายละเอียดได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/per8.html
7.2 สวัสดิการอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html
9. ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 100 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 25

มกราคม

พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
-----------------ตําแหน่งวิศวกร
ประจําสํานักงานเลขานุการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง)
1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
1.2 มีประสบการณ์ 3 ปี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
1.3 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทางด้านไฟฟ้ากําลัง
2. กําหนดภาระงาน (Job Description)
(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
2.1 ควบคุมดูแลการสอนวิชาปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้ากําลังและวิชาปฏิบัติการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
กําลัง
2.2 จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือสําหรับรายวิชาปฏิบัติการ
2.3 ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.4 จัดทําทะเบียนครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ และสํารวจครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเพื่อแจ้งจําหน่วย
2.5 ดูแลการเบิกจ่าย / ยืม / คืน อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
2.6 ให้บริการวิชาการ เช่น ทดสอบระบบไฟฟ้า ปรับเทียบเครื่องมือ
2.7 ช่วยงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2.8 ดูแลระบบไฟฟ้าในภาควิชาฯ เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในโต๊ะปฏิบัติการ
และห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
2.9 ให้คําปรึกษาทางเทคนิคแก่นักศึกษาในวิชาโครงงาน และวิทยานิพนธ์
2.10 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 5 ส
2.11 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ)
2.12 ดูแลบํารุงรักษา ตู้ควบคุมระบบประธานไฟฟ้าและระบบสายประธาน
2.13 ดูแลบํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
2.14 ดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสํารอง
2.15 งานซ่อมบํารุง ระบบไฟฟ้าภายในอาคารฯ
2.16 งานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคากลาง ระบบไฟฟ้า
2.17 การจัดการพลังงาน
2.18 ภาระงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
สอบข้อเขียน (อัตนัย) 3 ข้อ
- ไฟฟ้ากําลัง (ออกแบบระบบไฟฟ้า สายป้อนหม้อแปลง MDB)
- การออกแบบ แก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้า การจัดการพลังงาน
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-2สอบข้อเขียน (ปรนัย) 50 ข้อ
- ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electric Circuit, Electrical Machine, Electrical Design,
Power Electronics, High voltage Engineering, etc.)
3.2 สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)
- ออกแบบและต่อวงจร Control
3.3 สอบสัมภาษณ์
100 คะแนน
------------------------

แบบ พ.1/42

เลขที่……….……….

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว

ตําแหนง…………………………………..…………………
คณะ/หนวยงานที่สมัคร …………………………………………………………………
เงินเดือนที่ตองการ ……………………. บาท

ลักษณะงาน

Full Time

Part Time

1. ขอมูลทั่วไป
เลขที่บัตรประชาชน ……………………………………………..
ชื่อ ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ ………… ป
เชื้อชาติ…………………………. สัญชาติ …………………………..

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ …………… หมูที่ …… หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………………….
ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………
รหัสไปรษณีย ………..………….. โทรศัพท ……………………………E-mail …………………………………….

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….

อื่น ๆ

วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………
เกรดเฉลี่ย …………………….
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4. ประวัติการทํางาน เรียงตามลําดับครั้งสุดทายไปหาครั้งแรก
• สถานที่ทํางานครั้งสุดทาย ………………………………………….……………………………………………..
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
• สถานที่ทํางาน
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
• สถานที่ทํางาน
ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………
5. ภาษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอื่น ๆ ระบุ

พูด
ดีมาก

อาน
ดีมาก

เขียน
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

พอใช
ดีมาก

ดี

ดี

ดี

พอใช

พอใช

พอใช

6. ความรูทางคอมพิวเตอร ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานทางวิชาการ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร
(……………………………………….)
………/………………./……….
หมายเหตุ กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได

เฉพาะเจ้าหน้าที่
1. ได้ตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับใบ
สมัครสอบและคุณสมบัติของผูส้ มัครสอบ
รายนี้แล้วเห็นว่า ถูกต้อง มีสิทธิที่จะสมัคร
ได้ จึงขอส่ งการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อรับค่าธรรมเนียมสอบ
เป็ นเงิน ......100........บาท

2. กองคลังได้รับค่าธรรมเนียมสอบ
ไว้แล้วตามใบเสร็ จ
เลขที่...............................................
วันที่ ...............................................
จึงขอส่ งเอกสารการสมัคร
คืนการจัดการทรัพยากรบุคคล

3. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทวั่ ไป
และคุณสมบัติเฉพาะ
สมัครสอบได้
มีปัญหาเรื่ อง..............................
.......................................................
.......................................................

....................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
วันที่...................................................

.............................................................
ผูร้ ับเงิน
วันที่...................................................

.......................................................
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
วันที่.......................................

