(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ครั้งที่ 5/2565
………………………………………..
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีความ
ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 6 อัตรา ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. ตําแหนงที่รับสมัคร

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 6 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ
- นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4276 จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4277 จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4278 จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4279 จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4280 จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 4282 จํานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปของผูสมัคร

2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ของบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ
เปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
๓) เปนผูที่อยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๖) เปนบุคคลลมละลาย
๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

๒
๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวิ นัย ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
๑๐) เป น ผู เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข า รั บ ราชการหรื อ เข า ปฏิ บั ติ ง านใน
หนวยงานของรัฐ
2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
2.3 ไม เ ป น ผู ถู ก ฟ อ งร อ งดํ า เนิ น คดี ก รณี ผิ ด สั ญ ญากู ยื ม เงิ น จากกองทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ
การศึกษาผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบวา
คุณสมบัติ ไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที

๓. อัตราเงินเดือน

3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,500 บาทวุฒิ
3.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนใต (เงินเสี่ยงภัย) เดือนละ 3,500 บาท

๔. สวัสดิการและสิทธิประโยชน

4.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%)
4.2 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
๑) คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ
๒) คารักษาพยาบาล
- ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงคาคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลุม
ตนเองและญาติสายตรง ไมเกิน 20,000 บาทตอปงบประมาณ)
- กรณีเปนผูปวยนอกรักษาฉุกเฉินตามคําสั่งแพทย ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกครั้งละ
ไมเกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไมครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
- รักษาพยาบาลกรณีเปนผูปวยนอก และตรวจสุขภาพประจําปไดทุกสถานพยาบาลที่มี
แพทยปฏิบัติหนาที่ โดยเบิกจายคารักษาพยาบาลไดครั้งละไมเกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไมเกิน 20 ครั้ง/ป
(เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไมครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
๓) ตรวจสุขภาพประจําปฟรี ปละ 1 ครั้ง
4.3 กองทุนสวัสดิการ
๑) เงินกูยืมเพื่อประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
๒) เงินกูยืมเพื่อเดินทางไปตางประเทศ
๓) เงินกูยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
๔) เงินกูยืมเพื่อการศึกษาบุตร
๕) เงินสงเคราะหครอบครัวและเงินบาเพ็ญกุศลศพ
4.4 โครงการเงินกูดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
4.5 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ หรือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฝายมัธยมศึกษา)
4.6 สิ ท ธิ ใ นการเข า รั บ การคั ด เลื อ กเป น บุ ค ลากรดี เ ด น ได รั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ได รั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอื่น ๆ เปนตน

๓

๕. ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

๖. การรับสมัคร

สมั ค รผ า นระบบสมั ค รงานออนไลน ข องมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร ทางเว็ บ ไซต
https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต หรือสอบถามเพิ่มเติม
ไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ตอ 3019

๗. ขั้นตอนการคัดเลือก

7.1 เมื่อไดรับ ใบสมัครแลว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมั คร
ประวัติการศึกษา ประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่ผูสมัคร
ยื่นประกอบเปนหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก พรอมหลักเกณฑ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกใหผูสมัครทราบผานทางเว็ บ ไซต
https://resume.psu.ac.th
7.2 สอบขอเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร และสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ผูที่ผานการคัดเลือกตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70
7.3 ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท ไดที่ธนาคารไทย
พาณิชย เลขที่บัญชี 704-290662-0 ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.อ. สาขาสงขลานครินทร
(ปตตานี) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี และผูสมัครจะตองแจงการชําระ
เงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบในระบบสมัครงานออนไลน (https://resume.psu.ac.th) ภายในวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2565 หากไมดําเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือวาทานเปนผูไมมี
สิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก

๘. เอกสารที่ใชในการสมัคร

8.1 รูปถายหนาตรง แตงกายดวยชุดสุภาพ ไมสวมหมวก หรือแวนตาสีเขม และเห็นใบหนา
ชัดเจน ซึ่งถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน ๑ รูป
8.2 สําเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลวกอน
วันที่ที่ยื่นใบสมัคร พรอมใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด
8.3 กรณีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ผูสมัครจะตองแนบหนังสือแจงผล
การเทียบคุณวุฒิของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 1 ชุด
8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
8.5 หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร หรือ เอกสาร Portfolio จํานวน ๑ ชุด

๙. เอกสารที่ใชในวันรายงานตัว

9.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
9.2 สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
9.3 หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในหนารายละเอียด
ขอมูลบัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยืมเงิน กยศ./กรอ.)
9.4 เพศชายสัญญาติไทย ใหแนบสําเนาหนังสือสํ าคั ญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัว ทหาร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหาร
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ

๔
จํานวน 1 ฉบับ

9.5 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

9.6 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกใหไมเกิน
๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ
โดยผู ส มั ครจะต องลงลายมือชื่อเปน ผูรับ รอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในประกาศแลว ใหถือวาผูสมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับการบรรจุในตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก และจะไมมีสิทธิ์เรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
เชิดชัย อุดมพันธ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย อุดมพันธ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สําเนาถูกตอง

(นางวาสนา สีลาภเกื้อ)
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ

วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน

๕
รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ครั้งที่ 5/2565
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
************************
ตําแหนงเลขที่ 4276
ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานวิชาการ)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทกุ สาขา
2. มีความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
3. มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
4. มีความรูความสามารถในการพิมพหนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
6. มีความสามารถดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี
7. มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
8. มีประสบการณทํางานดานงานวิชาการ หรืองานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
1. การจัดการรายวิชาที่เปดสอน
1.1 การจัดตารางเรียนและตารางสอบ
1.2 การเปด-ปดรายวิชา การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
1.3 การลงทะเบียนเรียน/รายวิชาสอนเกิน
1.4 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลดําเนินการ (Course Specification and
Report : Course Spec.)
1.5 การจัดการรายวิชาที่เปดสอนหมวดศึกษาทั่วไป/วิชาเลือก/เลือกเสรี
2. การสอนชดเชย
3. การจัดการสอบ การสงขอสอบ และการจัดกรรมการคุมสอบ
4. การสมัครวิชาโท การยายสาขาวิชาเอก-วิชาโท
5. การยายคณะ/ยายสถาบัน/การเทียบโอนรายวิชา
6. ดูแลขอมูลระบบกลั่นกรองเกรด
7. การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในคณะ (TCAS)
8. ดูแลและจัดโครงการ ม.อ.วิชาการ
9. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๖
ตําแหนงเลขที่ 4277
ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ได รั บ วุ ฒิ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี ทางดานบริห ารธุร กิจ หรือสาขาที่มีชื่อเปน อยางอื่น แตมี
ลักษณะเดียวกัน
2. มีความสามารถในการจัดทําขอมูลเพื่อการนําเสนอโครงการบริการวิชาการได
3. มีความสามารถในการจัดโครงการบริการวิชาการทุกไดรูปแบบ
4. มีความสามารถและทักษะในการประสานงานจัดโครงการและการประชุมวิชาการได
5. มีความรูความสามารถในการพิมพหนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
7. มีความสามารถดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี
8. มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
9. มีประสบการณทํางานดานงานบริการวิชาการ หรืองานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. งานจัดทําขอเสนอโครงการบริการวิชาการ
2. งานสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา ไดแก โครงการบริการวิชาการ
จากงบประมาณเงินรายไดคณะ งบประมาณแผนดิน งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก และไมใช
งบประมาณ
3. งานสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการแบบก อ ให เ กิ ดรายได ใ นรู ป แบบโครงการ ได แ ก
โครงการบริการวิชาการแบบเก็บคาลงทะเบียน โครงการบริการวิชาการลักษณะวาจางแบบมีสัญญาจาง และไม
มีสัญญาจาง
4. งานบริการวิชาการแบบกอใหเกิดรายไดในรูปแบบการใหบริการแปลเอกสาร
5. งานใหบริการทางวิชาการของบุคลากรคณะแกหนวยงานภายในและภายนอกคณะ
6. งานชุมชนสัมพันธ
7. งานคัดเลือกอาจารยดีเดนดานบริการวิชาการ
8. งานจัดประชุมเตรียมงาน และสรุปโครงการบริการวิชาการ
9. งานใหคําปรึกษาดานบริการวิชาการ
10. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๗
ตําแหนงเลขที่ 4278
ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย รัฐประศาสนศาสตร
บริหารธุรกิจ หรือดานการจัดการเทคโนโลยีสารสเนทศ หรือสาขาที่มีชื่อเปนอยางอื่นแตมีลักษณะเดียวกัน
2. มีความรูและเขาใจงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนอยางดี
3. มีความรูและเขาใจระเบียบ หลักเกณฑ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. มีความรูความสามารถในการพิมพหนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
5. มีความสามารถและทักษะในการประสานงานและการประชุมได
6. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
7. มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
8. มีประสบการณทํางานดานบริหารงานทรัพยากรมนุษย หรืองานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาทํางาน
2. การพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
3. การเสนอขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศและตางประเทศ
4. การขอทําหนังสือเดินทางราชการและการขอลงตราวีซา
5. การขอเสนอแตงตั้งตําแหนงผูบริหารระดับคณะ
6. การขออนุญาตลาทุกประเภท
7. การลาออก และเกษียณอายุราชการ
8. งานดานสวัสดิการ
8.1 ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต
8.2 สิทธิ์การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป
8.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนทดแทน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ชพค.
8.4 สวัสดิการเงินกู
9. งานดานการเชิดชูหรือรางวัลตาง ๆ
9.1 บุคลากรดีเดน อาจารยตัวอยาง
9.2 เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญรางวัล และขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
10. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๘
ตําแหนงเลขที่ 4279
ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานดานการสื่อสารองคกร)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ได รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทางด า นนิ เ ทศศาสตร สื่ อ สารมวลชน ประชาสั ม พั น ธ
นวัตกรรมสื่อสาร สังคมวิทยา หรือสาขาที่มีชื่อเปนอยางอื่นแตมีลักษณะเดียวกัน
2. มีความสามารถบริหารจัดการ วางแผน ประสานงาน จัดเตรียมการประชาสัมพันธของคณะกับ
หนวยงานภายในและนอกได
3. มีความรูความสามารถในการผลิต คิด Content และเขียนขาวในการประชาสัมพันธได
4. มีความสามารถถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตกแตงภาพ และตัดตอเสียงและภาพเคลื่ อนไหว
ดวยโปรแกรมตกแตง/ตัดตอเพื่อการนําเสนอได
5. มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
6. มีทักษะในการทํางานเปนทีมสามารถทํางานภายใตความกดดัน ตามเวลาที่กําหนด และสามารถ
ทํางานนอกสถานที่ได
7. มีความสามารถดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี
8. มีประสบการณทํางานดานงานประชาพันธ หรืองานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. งานออกแบบการสรางสรรค คิดรูปแบบ และเนื้อหา พรอมบทความในการผลิตสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
2. งานดานการวางแผน จัดเตรียม และการควบคุมการผลิตสื่อทุก ๆ ดาน
3. งานดานการเปนพิธีกร ผูดําเนินรายงาน ในกิจกรรมและภารกิจของคณะและหลักสูตร
4. งานดานการดูแลสื่อประชาสัมพันธ Social media รวมทั้ง Upload รายการและจัดการขอมูลใหมี
ความถูกตองและเปนปจจุบัน
5. งานดานการประเมินผลการรับชมรายการผานสื่อและชองทางการเผยแพรตาง ๆ
6. งานดานการจัดหาและประสานผูสนับสนุนรายการ
7. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๙
ตําแหนงเลขที่ 4280
ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานดานงานวิจัย)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสน
ศาสตร ศิลปศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ หรือสังคมศาสตร หรือสาขาที่มีชื่อเปน อย างอื่ น แต มี
ลักษณะเดียวกัน
2. มีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
3. มีความรูความสามารถในการพิมพหนังสือราชการไดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ
4. มีความสามารถและทักษะในการประสานงานและการประชุมได
5. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
6. มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
7. มีประสบการณทํางานดานงานวิจัย หรืองานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. การประสานงานเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอกสวนงาน
2. การเสนอขอทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. การเสนอขอรับเงินรางวัล เงินสนับสนุนคาธรรมเนียม ในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
4. การทําหนาที่เปนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ
5. การทําหนาที่เปนผูประสานงานการรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. การทําหนาที่เปนผูประสานงานผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาโครงรางวิจัยในสาขาตาง ๆ
7. การจัดทําฐานข อมูล เพื่ อสนั บสนุน การทํางานทั้ งภายในและภายนอกสวนงาน เชน ฐานขอมู ล
วารสารนานาชาติโดยเฉพาะ scopus, scival และการรายงานขอมูลสถิติที่เกี่ยวของ
8. การทําหนาที่เปนผูดูแลขอมูลในระบบสารสนเทศ PRPM และ HRMIS ระดับสวนงาน
9. งานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
10. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

๑๐
ตําแหนงเลขที่ 4282
ชื่อตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ)
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. ไดรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่มีชื่อเปนอยางอื่นแต
มีลักษณะเดียวกัน
2. มีความสามารถและทักษะดานการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวของในวงการศึกษา
3. มีความสามารถและทักษะด านการจัดการอุ ปกรณโสตทั ศนูปกรณ สามารถดูแลและซอมบํารุ ง
อุปกรณโสตทัศนูปกรณได
4. มีความรอบรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
5. มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
6. มีประสบการณทํางานดานโสตทัศนูปกรณ หรืองานที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. งานดานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
1.1 การบันทึกภาพเคลื่อนไหว การถายภาพมุมสูงดวยโดรน การถายภาพนิ่ง
1.2 การบันทึกเสียง การตัดตอเสียง เสียงบรรยายภาพวีดีโอ
1.3 การตัดตอสื่อมัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอน/การประชุม/อบรม/สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ
2. งานดานการใหบริการดูแลหองสตูดิโอ
2.1 การจัดทํารายการในรูปแบบ Live Streaming
2.2 การจัดทําระบบสื่อประชาสัมพันธทางจอภาพ Digital Signage
2.3 การใหบริการโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และโปรแกรมการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน ไดแก Zoom Meeting และ Microsoft Teams
3. งานดานการบํารุงรักษาอุปกรณโสตทัศนูปกรณภายในหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
4. งานดานการใหบริการยืม-คืนอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
5. งานดานการใหคําปรึกษา
5.1 ดานเทคนิคการใชสื่อและโสตทัศนูปกรณ
5.2 ดานขอมูลสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑโสตทัศนูปกรณทดแทน
5.3 ดานการดูแลแกไขปญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ
6. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

