(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
----------------------------------------มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
1.1 ตำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ
จำนวน 7 อัตรำ
1.2 ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
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
/3. คุณสมบัติ...

-23. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง สังกัดปฏิบัติงำน อัตรำค่ำจ้ำง ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะกำรปฏิบัติงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยของประกำศรับสมัครนี้
4. กำหนดกำรรับสมัคร
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 พฤษภำคม 2562
4.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ 4 มิถุนำยน 2562
5. กำรรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทำงอินเทอร์เน็ต 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 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 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนำทะเบียนสมรส หนังสือรับรอง
คุณวุฒิ หนังสือรับรองกำรศึกษำ ผลคะแนนทดสอบควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง อย่ำงละ
1 ฉบับ (หำกเอกสำรและหลักฐำนในระบบสมัครงำนไม่ครบถ้วน หรือข้อควำมไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธิ์สอบ)
7. ค่ำธรรมเนียม
7.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งโอนเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรสมั 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 ไ ม่ ว่ ำ กรณี ใ ด ๆ ทั้ ง สิ้ น
7.2 แจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดในเว็บไซต์ ภำยในวันที่ 30 พฤษภำคม 2562
หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งกำรชำระค่ำธรรมเนียม
กำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไม่มีสิทธิ์สอบ
/8. เกณฑ์กำรตัดสิน...

-38. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ
เฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังมหำวิทยำลัยตรวจสอบพบว่ำมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ
เฉพำะตำแหน่ง ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรจ้ำงเข้ำปฏิบัติงำน สำหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้ กู้ยืม
เงินจำกกองทุนเงิน ให้ กู้ยื มเพื่อ กำรศึกษำ แล้วยังมียอดหนี้ค้ำงชำระ หำกได้รับกำรบรรจุ จะต้องยินยอมให้
มหำวิทยำลัยดำเนินกำรหักเงินชำระหนี้จำกค่ำจ้ำง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้กับมหำวิทยำลัย
ประกำศ ณ วันที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
(รองศำสตรำจำรย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตปัตตำนี ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงอิสรำภรณ์ รัตนคช)
บุคลำกรชำนำญกำรพิเศษ

นูรุดดีน/ร่ำง/พิมพ์
อิสรำภรณ์/ทำน

-6อัตรำที่ 4
ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ ตำแหน่งเลขที่ 3483
สังกัด งำนทะเบียนและสถิตินักศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำวิทยำเขตปัตตำนี
อัตรำค่ำจ้ำง 19,500 บำท
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1. วุฒิกำรศึกษำ ไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี ทำงด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ คณิตศำสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ภำษำอังกฤษ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้ำเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
1. มีทักษะในกำรสื่อสำรเป็นอย่ำงดี
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในระดับดี สำมำรถเขียนตอบ E-Mail
เป็นภำษำอังกฤษได้ (หำกมีผลคะแนนทดสอบควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ ให้แนบหลักฐำนด้วย)
3. มีควำมรู้และทักษะด้ำนงำนบริกำร มีควำมอดทน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นสำคัญ
4. สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก
5. เป็นผู้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีควำมคล่องแคล่วในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้
6. มีควำมรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ ปี พ.ศ. 2558
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะกำรปฏิบัติงำน
1. งำนตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำ
2. งำนด้ำนกำรลงทะเบียนเรียนและทะเบียนประวัติของนักศึกษำ
3. ตอบคำถำมนักศึกษำด้ำนกำรลงทะเบียนเรียน กำรสำเร็จกำรศึกษำ และด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ที่กำหนดในปฏิทินกำรศึกษำเพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มเป้ำหมำย
รับรู้ในวงกว้ำง
5. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
วิธีกำรคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบปฏิบัติ
3. สอบสัมภำษณ์

