(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
----------------------------------------มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำนักงำนอธิกำรบดี วิทยำเขตปัตตำนี ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรำ
1.2 ตำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ จำนวน 6 อัตรำ
1.3 ตำแหน่งวิศวกร
จำนวน 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 9 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) อำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคที่ ก.บ.ม. กำหนด
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำม ข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือกฎหมำยอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลำย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกงำน เพรำะกระทำผิดตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือกฎหมำยอื่น
10) เป็นผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
2.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
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-23. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
คุณ สมบั ติเฉพำะตำแหน่ง อัตรำค่ำจ้ำง ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร หน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบและลักษณะกำรปฏิบัติงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยของประกำศรับสมัครนี้
4. กำหนดกำรรับสมัคร
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกำยน 2561
4.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2561
5. กำรรับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทำงอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงำนออนไลน์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดในเว็บไซต์
6. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องแนบไฟล์ผ่ำนเว็บไซต์สมัครงำน
6.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำ ซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.6 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
6.7 เพศชำย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือสำเนำใบรับรองผลกำรเข้ำรับ
กำรตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.8 สมัครตำแหน่งวิศวกร ให้แนบสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.9 หลั ก ฐำนอื่ น ๆ (ถ้ ำ มี ) เช่ น ส ำเนำใบเปลี่ ย นชื่ อ -สกุ ล ส ำเนำทะเบี ย นสมรส
หนังสือรับรองคุณวุฒิ ผลคะแนนทดสอบควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง อย่ำงละ 1 ฉบับ
(หำกเอกสำรและหลักฐำนในระบบสมัครงำนไม่ครบถ้วน หรือข้อควำมไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธิ์สอบ)
7. ค่ำธรรมเนียม
7.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งโอนเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย ม กำรสมั ค รสอบ จ ำนวน 100 บำท
เข้ำเลขที่บัญชี 704-2-00001-8 ชื่อบัญชี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ประเภทออมทรัพย์
ธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกั ด สำขำสงขลำนคริ น ทร์ (ปั ต ตำนี ) และจะไม่ จ่ ำ ยคื น ให้ ไม่ ว่ ำ กรณี ใด ๆ ทั้ ง สิ้ น
7.2 แจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดในเว็บไซต์ ภำยในวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561
หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งกำรชำระค่ำธรรมเนียม
กำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไม่มีสิทธิ์สอบ
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อัตราที่ 2 ตําแหนงเลขที่ 2883

ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา
อัตราคาจาง 17,290 บาท
สังกัด งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปตตานี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
2. ถาเปนเพศชาย ตองผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. ความรูดานวิชาการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานพัฒนาอาจารย
2. ความรูความสามารถในการฟง อาน เขียน สื่อสาร ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ความรูความสามารถในการตรวจสอบเอกสาร การศึกษาหาขอมูล การวิเคราะหปญหา และสรุปผล
4. ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และ
การรับสง E-Mail ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. ความรูความสามารถในงานเอกสาร พิมพ จดบันทึกและสรุปการประชุม/รายงานการประชุม จัดทํ า
เอกสารวิชาการ รวมถึงจัดทําหนังสือราชการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ความรูและทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
7. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันและความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง
หนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน
1. รับผิดชอบงานดานทุนพัฒนาอาจารย เชน ทุนพัฒนาคณาจารยและบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาในเขต
พั ฒ นาเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ทุ น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ศึก ษาในระดั บ ปริญ ญาเอกภายในประเทศ
และตางประเทศ
2. โครงการพัฒนาอาจารย
3. ทุนสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ณ ตางประเทศ นําเสนอผลงานทางวิชาการ กิจกรรมภายใต
MOU / การเจรจาและการเดินทางไปปฏิบัติงาน
4. ประสานงานการเข า ร ว มประชุ ม อบรม สั ม มนาด า นพั ฒ นาอาจารย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
5. สามารถทํางานนอกเวลา ทํางานวันหยุดทําการ และเดินทางไปตางจังหวัด
6. รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค กระตือรือรน
7. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการคัดเลือก
1. สอบขอเขียน
2. สอบปฏิบัติ
3. สอบสัมภาษณ

