(สำเนำ)
ประกาศ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
………………………………….
ด้วยสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัย จำนวน 2 อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 17,290 บำท (ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ)
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1) มีสัญชำติไทย
2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
4) ไม่เป็นผู้มีกำยภำพทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่ได้รับกำรกระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
8) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลู กจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น
9) ถ้ำเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมที่ระบุในประกำศนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตรงตำมประกำศรับสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้วปรำกฏ
ว่ำคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศ ก็จะถือว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติ
2. รายละเอียดกาหนดการคัดเลือก
1) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษำยน 2560
2) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 เมษำยน 2560
3) วันสอบคัดเลือกและวิธีกำรคัดเลือก จะประกำศในวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
3. สถานที่รับสมัคร
3.1 สมัครทำงอินเตอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์รับสมัครงำน https://resume.psu.ac.th/index.aspx
3.2 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักวิทยบริกำร
3.3 สมัครทำงไปรษณีย์ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 โทร 073-331300 จะถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร
4. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภำษณ์
5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้ำสอบคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบแต่ละประเภทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
/6.เอกสำรและหลักฐำน...

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
1) ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
2) รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว ซึง่ ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
3) สำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ (Transcript)
สำเนำใบปริญญำบัตรหรือสำเนำเอกสำรรับรองวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติแล้วก่อนวันที่ยื่นใบสมัคร
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน
5) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
7) เพศชำย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจ
เลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำรไปด้วย
8) เอกสำรอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, สำเนำใบสำคัญกำรสมรส
9) หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร (ถ้ำมี) จำนวน 1 ชุด
7. มหำวิทยำลัยจะบรรจุผู้ทผี่ ่ำนกำรคัดเลือกลำดับที่ 1 เข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมคุณสมบัติทที่ ่ำนใช้สมัคร
8. ค่ำธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมคนละ 100. - บำท
กรณีสมัครทำงอินเตอร์เน็ตจะต้องโอนเงินค่ำสมัครสอบเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด ชื่อบัญชี สำนักวิทย
บริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี สำขำย่อย ม.สงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขที่บัญชี 704-2-24316-1
ประเภทออมทรัพย์ และแจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อรับรอง “สำเนำถูกต้อง” ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏภำยหลังว่ำ
ผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศแล้ว ให้ถือ ว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุ ณสมบัติในกำรสมัครและ
ไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก รวมทั้งจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ประกำศ ณ วันที่ 16 มีนำคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) ยุพดี ชัยสุขสันต์
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร ปฏิบัติงำนแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวจอมใจ เพชรกล้ำ)
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ

จอมใจ ร่ำง/พิมพ์/ทำน

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง
1. ตาแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 2916
คุ ณสมบั ติ เฉพำะต ำแหน่ ง วุ ฒิ ป ริ ญญำตรี สำขำบรรณำรั กษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ หรื อ
บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ สำขำกำรจัดกำรสำรสนเทศ สำขำสำรสนเทศศำสตร์
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
1. มีควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. มีควำมรู้และทักษะในกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกฐำนข้อมูลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
3. มีทักษะกำรสื่อสำรและมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ
4. มีทักษะกำรเขียนโครงกำรและประเมินโครงกำร
5. มีควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรให้บริกำร
7. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะด้ำนงำนสำรบรรณ
8. มีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1. กำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
3. งำนสำรบรรณ
4. งำนประชำสัมพันธ์
5. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. ตาแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3490
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง วุฒปิ ริญญำตรีทำงเศรษฐศำสตร์ คณิตศำสตร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
1.
2.
3.
4.

มีควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์ และประเมินผล
มีควำมรู้และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีควำมรู้และทักษะกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
มีควำมรู้ด้ำนงำนบริหำรและธุรกำร (กำรจัดกำรภำยในสำนักงำน)

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.

รับผิดชอบงำนบริหำรและธุรกำร
งำนนโยบำยและแผน
งำนประกันคุณภำพ
งำนอืน่ ๆที่ได้รับมอบหมำย

