(สำเนำ)
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน
ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4310
--------------------------------------------ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนสังกัดคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4310 จำนวน 1 อัตรำ วุฒิปริญญำตรี
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบรู ณ์
2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม.กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือตำมกฎหมำย
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลำย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
/9. เคยถูกลงโทษให้ออก….

-29. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือกฎหมำยอื่น
10. เป็นผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
3. อัตรำเงินเดือน
3.1 วุฒิปริญญำตรี อัตรำเงินเดือน 19,500 บำท
3.2 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ 3,500 บำท
4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4.2 กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%)
4.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย
ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธิ์ของข้ำรำชกำร
ข. ค่ำรักษำพยำบำล
- ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลุม
ตนเองและญำติสำยตรง ไม่เกิน 20,000 บำทต่อปีงบประมำณ)
- กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยำบำลเอกชน และคลินิก
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร)
- รักษำพยำบำลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภำพประจำปีได้ทุกสถำนพยำบำลที่มี
แพทย์ป ฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิก จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครั้ง ละไม่เ กิน 1,500 บำท/โรค/วัน ไม่ เ กิ น 20 ครั้ง/ปี
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร)
ค. ตรวจสุขภำพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง
4.4 กองทุนสวัสดิกำร
- เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร
- เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ
4.5 โครงกำรเงิ น กู้ ด อกเบี้ ย พิ เ ศษ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย จำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
4.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำและฝ่ำยมัธยมศึกษำ)
4.7 สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลำกรดี เ ด่ น ได้ รั บ ก ำรเชิ ด ชู เ กี ย รติ
ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น
5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
5.1 ตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหำคม 2565 – 4 กันยำยน 2565
5.2 ประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ วันที่ 14 กันยำยน 2565
/6. วิธีกำรสมัคร…..

-36. วิธีกำรสมัคร
6.1 สมัครทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th
และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม
ได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301
โทรสำร 073-348-322 หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)
6.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จำนวน 100 บำท
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ ัญชี 704-300365-3
ชื่อบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัตติ ำมขั้นตอน และคำแนะนำ
ที่กำหนด ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยชือ่ ผู้สมัครเป็นสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกแล้ว
และส่งหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
ภำยในวันที่ 4 กันยำยน 2565 หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไม่มีสทิ ธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่กำหนด
7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก
7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัตสิ ่วนตัว ประวัติกำรทำงำน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครและเอกสำรอื่นๆ ทีผ่ ู้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก
วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดอื่นๆในกำรคัดเลือกให้ผสู้ มัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)
7.2 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
8. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร
8.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
8.2 สำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.3 สำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.5 หนังสือแนะนำตัวของผูส้ มัคร หรือเอกสำร Portfolio
9. เอกสำรที่ใช้ในวันรำยงำนตัว
9.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
9.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
9.3 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
9.4 เพศชำยสัญญำติไทย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุ ดประจำตัวทหำร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
/9.5 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล……

-49.5 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุลหรือสำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรำยงำนตัว)
โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน์)
พนักงำนบริหำรทั่วไป

ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ์
บุรินทร์ ทำน

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2565
*****************************
ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4310
สังกัด สำนักงำนบริหำรคณะ คณะศึกษำศำสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. วุฒิกำรศึกษำ ไม่ตำกว่ำปริญญำตรี ทุกสำขำ
2. ถ้ำเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร หรือได้รับกำรยกเว้น
3. หำกสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพือกำรสือสำรได้ดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพเิ ศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน
1. กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่/กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับระดับบัณฑิตศึกษำ
2. วิเครำะห์และตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
3. ให้คำปรึกษำ แนะนำข้อมูลทีเกียวข้องกับกำรจัดทำและปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ
4. กำรประเมินกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
5. กำรประเมินหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ
6. กำรติดตำมหลักสูตรเพือบันทึกข้อมูลในระบบประกันคุณภำพหลักสูตร
7. อัพเดทข้อมูลหลักสูตรในกำรนำเข้ำทีประชุมต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนกำรอนุมัตหิ ลักสูตรด้วยระบบทีทันสมัย
หรือระบบอืนทีชำนำญ
8. กำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำในหลักสูตร สังกัดคณะศึกษำศำสตร์และหลักสูตรทีเกียวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษำ
9. ประชำสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
10. ประสำนงำนคณำจำรย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ
11. ปฏิบัติงำนอืน ๆ ทีได้รบั มอบหมำย
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่ต้องการ
1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับบัณฑิตศึกษำ และกำร
ออกแบบหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำทีเน้นสมรรถนะ/ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรคำนวณ กำรวิเครำะห์สถิติขั้นพื้นฐำน
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมสำนักงำน (Office) และโปรแกรมกำรประชุมทำงไกล
เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet เป็นต้น
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่ำงดี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปต่ำง ๆ ทีเป็น ประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำน กำรใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้งำนระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลทีเกียวข้องกับ บทบำทหน้ำทีและควำม
รับผิดชอบได้
5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ปัญหำ และสรุปผล
6. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร วำงแผน ประสำนงำน และกำรทำงำนเป็นทีม
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีควำมคิดริเริมสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ มีควำมละเอียดรอบคอบ มีจิตบริกำร
และมีทัศนคติเชิงบวก

8. มีควำมอดทน มีวินัย และเสียสละทุม่ เทในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรทำงำนนอกเวลำรำชกำร กำรทำงำน
ภำยใต้ควำมกดดันและตำมเวลำทีกำหนดได้ เป็นต้น
9. เป็นผูม้ ีควำมซือสัตย์สจุ ริตต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณ
10. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรสือสำร โต้ตอบในระดับดี
วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบปฏิบัติ
3. สอบสัมภำษณ์
4. Portfolio

