(สำเนำ)
ประกำศ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
………………………………….
ด้วยสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรคัดเลือก
ตำแหน่งบรราำรัก์์ จำนวน อัตรำ
ตำแหน่งนักวิาำกำรอุดมึกก์ำ จำนวน 2 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2. ผู้สมัครต้องมีคุาสมบัติทั่วไปและไม่มีลัก์าะต้องห้ำมตำมข้อ 9 ของข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ึ. 2559
(ก) คุาสมบัติทั่วไป
1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรา์
2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประาำธิปไตย อันมีพระมหำก์ัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลัก์าะต้องห้ำม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็นโรคที่กำหนด
ในกฏ ก.พ.อ.
3) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำากำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำากำรไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในึีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลำย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำก์ำถกงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโท์สำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท
หรือควำมผิดละหุโท์
8) เคยถูกลงโท์ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำานหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโท์ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้ หรือกฏหมำยอื่น
10) เป็นผู้เคยทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำากำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
2.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องคดี กราีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรึกก์ำ
2.3 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
/3.คุาสมบัติเฉพำะ...

3. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
คุาสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยของประกำึฉบับนี้
4. รำยละเอียดกำหนดกำรคัดเลือก
4.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎำคม 2563
4.2 ประกำึรำยาื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563
4.3 วันสอบคัดเลือกและวิธีกำรคัดเลือก จะประกำึในวันประกำึรำยาื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
5. สถำนที่รับสมัคร
5.1 สมัครทำงอินเตอร์เน็ต ทีเ่ ว็บไซต์รับสมัครงำน https://resume.psu.ac.th/index.aspx
5.2 สมัครทำงไปร์าีย์ ส่งเอกสำรมำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร สำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปัตตำนี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตำนี 94000 โทร 073-331300 จะถือวันประทับตรำไปร์าีย์เป็นวัน
ยื่นใบสมัคร
6. วิธีกำรคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภำ์า์
7. เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้เข้ำสอบคัดเลือกต้องผ่ำนเกาฑ์กำรสอบแต่ละประเภทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
8. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องแนบไฟล์ผ่ำนทำงเว็บไซต์สมัครงำน/ทำงไปรษณีย์
8. ใบสมัครงำน (กราีสมัครทำงไปร์าีย์)
8.2 รูป ถ่ ำยหน้ ำตรง ไม่ สวมหมวก หรือ แว่น ตำสี เข้ม และไม่ ใส่ ผ้ำคลุ มหน้ำ ซก่ งถ่ำยมำแล้ วไม่ เกิ น 6 เดื อ น
อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน รูป
8.3 สำเนำใบปริญญำบัตร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ฉบับ
8.4 สำเนำใบประมวลผลกำรึกก์ำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ฉบับ
8.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ฉบับ
8.6 สำเนำบัตรประจำตัวประาำาน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ฉบับ
8.7 ใบรับรองแพทย์ ซก่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ฉบับ
8.8 เพึาำย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือสำเนำใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือ
หลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน ฉบับ
8.9 เอกสำรอื่น ๆ เา่น ใบเปลี่ยนาื่อตัว, าื่อสกุล, สำเนำใบสำคัญกำรสมรส พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน
ฉบับ
**หำกเอกสำรและหลักฐำนในระบบสมัครงำนและที่ส่งทำงไปรษณียไ์ ม่ครบจะไม่มีสิทธิ์สอบ**
9. ค่ำธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมคนละ 100. - บำท
กรณีสมัครผ่ำนเว็บไซต์ ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำสมัครสอบเข้ำบัญาีธนำคำรไทยพำาิาย์ จำกัด าื่อบัญาี สำนัก
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี สำขำย่อย ม.สงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขที่บัญาี 704-2-243 6ประเภทออมทรัพย์ และแจ้งกำราำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์
/กราีสมัครทำงไปร์าีย์
...

กรณีสมัครทำงไปรษณีย์ ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำสมัครสอบเข้ำบัญาีธนำคำรไทยพำาิาย์ จำกัด าื่อบัญาี สำนัก
วิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี สำขำย่อย ม.สงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขที่บัญาี 704-2-243 6ประเภทออมทรัพย์ และแจ้งกำราำระเงินพร้อมแนบหลักฐำนมำทีอ่ ีเมล jomjai.p@psu.ac.th
ทั้งนี้ให้ดำเนินกำรภำยในวันที่ 5 กรกฎำคม 2563 หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่กำหนดและไม่ได้
แจ้งกำราำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุจะถือว่ำท่ำนไม่มีสิทธิ์สอบ
ประกำึ า วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ึ. 2563

(ลงาื่อ) สมพร า่วยอำรีย์
(ผู้า่วยึำสตรำจำรย์ ดร.สมพร า่วยอำรีย์)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร ปฏิบัติงำนแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

(สำเนำถูกต้อง)
(นำงสำวจอมใจ เพารกล้ำ)
นักวิาำกำรอุดมึกก์ำ

รำยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง บรรณำรักษ์ เลขที่ 3894 อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 22,750 บำท
คุ าสมบั ติ เฉพำะต ำแหน่ ง วุ ฒิ ปริ ญญำโท ทำงสำขำบรราำรั ก์ึำสตร์และสำรสนเทึึำสตร์ หรื อ
บรราำรัก์ึำสตร์และสำรนิเทึึำสตร์ สำขำกำรจัดกำรสำรสนเทึ สำขำสำรสนเทึึำสตร์ สำขำสำรสนเทึึกก์ำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร
1. มีควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสำรสนเทึดิจิทัล
2. มีควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
3. มีควำมรู้ด้ำนโครงสร้ำงฐำนข้อมูลและแนวคิดในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเาิงสัมพันธ์
4. มีควำมรู้ด้ำนกำรตลำดดิจิทัล
5. มีควำมรู้ด้ำนกำรอบรมและให้กำรึกก์ำแก่ผู้ใา้
6. มีควำมรู้และทัก์ะกำรเขียนภำ์ำไทย
7. มีทัก์ะกำรสื่อสำรและมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำ์ำอังกฤ์
8. มีทัก์ะกำรเขียนโครงกำรและประเมินโครงกำร
9. มีควำมรู้และทัก์ะกำรใา้เทคโนโลยีสำรสนเทึ
10. มีควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย
11. มีควำมรู้และทัก์ะด้ำนกำรประาำสัมพันธ์
12. มีทัก์ะกำรทำงำนเป็นทีมภำยใต้สภำวะควำมกดดัน
หน้ำที่ควำมรับผิดาอบ
1. กำรสร้ำงเนื้อหำสำรสนเทึ
2. กำรจัดกำรสำรสนเทึดิจิทัล
3. กำรตลำดดิจิทัลและลูกค้ำสัมพันธ์
4. กำรอบรมและให้กำรึกก์ำแก่ผู้ใา้
5. กำรให้คำแนะนำอ้ำงอิงรวมถกงา่วยเหลือผู้ใา้ในกำรเข้ำถกงข้อมูลและบริกำรดิจิทัล
6. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. ตำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ เลขที่ 3895 อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 19,500 บำท
คุาสมบัติเฉพำะตำแหน่ง วุฒิปริญญำตรี ทำงสำขำวิาำแอนิเมาั่นและมัลติมีเดีย หรือ สำขำวิาำ
ดิจิทัลมีเดีย หรือ วิึวกรรมดิจิทัล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทึ ที่ผ่ำนกำรเรียนวิาำ
เกี่ยวกับกำรออกแบบและผลิตสื่อ 2D และ 3D Animation
ควำมรู้ควำมสำมำรถต้องกำร
1. มีประสบกำรา์ในกำรออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำน 2D และ 3D Animation
2. มีประสบกำรา์ในกำรออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำน Immersive Graphics

3. มี ป ระสบกำรา์ ใ นกำรออกแบบและพั ฒ นำสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ น Virtual Reality (VR) หรื อ
Augmented Reality (AR)
4. มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนท่ำมกลำงควำมเร่งรีบได้
หน้ำที่ควำมรับผิดาอบ
1. ออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำน 2D และ 3D Animation
2. ออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำน Immersive Graphics
3. ออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำน Virtual Reality (VR) หรือ Augmented Reality (AR)
4. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
3. ตำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ เลขที่ 3896 อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 19,500 บำท
คุาสมบั ติเฉพำะตำแหน่ง วุฒิ ปริญญำตรี ทำงสำขำนวัตกรรมกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์สื่อ หรือ
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทึและกำรสื่อสำร หรือ สำขำกำรออกแบบสื่อดิจิทัล หรือ สำขำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
ควำมรู้ควำมสำมำรถต้องกำร
1. มีประสบกำรา์ในกำรออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์
2. มีประสบกำรา์ในกำรออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสื่อออนไลน์
3. มีประสบกำรา์ในกำรถ่ำยและตัดต่อวิดีโอ
4. มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนท่ำมกลำงควำมเร่งรีบได้
หน้ำที่ควำมรับผิดาอบ
1. ออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์
2. ออกแบบและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสื่อออนไลน์
3. ถ่ำยและตัดต่อวิดีโอ
4. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

