
 
(สําเนา) 

 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง   รับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  

ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 558 
------------------------------------- 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ้างด้วยเงินรายได้           
คณะศึกษาศาสตร์ ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 558 จํานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
บริหารคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังน้ี 

 

1.  ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 558 จํานวน  1  อัตรา 

 

2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังน้ี 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 2.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   1.  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
   2.  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
   3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   4.  เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 
   5.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   6.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7.  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกะทําผิดวินัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอ่ืน 
   10. เป็นผู้ เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

 
/(ค) ไม่เป็นผู้... 
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  (ค)  ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ

ว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
 

3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร  
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สังกัดปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้าง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบและลกัษณะการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายของประกาศรับสมัครน้ี 
 

 4.  กําหนดการรับสมัคร 
          4.1  รับสมัคร  ต้ังแต่วันที่ 4 -25 กุมภาพันธ์ 2564 
       4.2  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 3 มีนาคม 2564 
  

 5.  การรับสมคัร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคดัเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมคัรงาออนไลน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่กําหนดใน
เว็บไซต์ โทรศพัท์ 0-7333-1301 
  

 6.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน 
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใสผ่้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้วไม่  

เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จํานวน 1 รูป 
6.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
6.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ   
6.5 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
6.6 หลักฐานการชําระเงินกู้ยืมจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล  

บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
6.7 เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 หรอืสําเนาใบรับรองผลการเข้ารับการ 

ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ฉบับ 
6.8 หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือรับรองคุณวุฒิ 

ผลคะแนนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ   พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 
(หากเอกสารและหลักฐานในระบบสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือข้อความไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธ์ิสอบ) 
 

  7  ค่าธรรมเนียม 
 7.1 ผูส้มัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท 
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด สาขาสงขลานครินทร ์(ปัตตานี) เลขทีบั่ญชี 704-300365-3 ช่ือบัญชี   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 
 7.2 แจ้งการชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th    
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดในเว็บไซต์ภายในวันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564  หากไม่ดําเนนิการตามขั้นตอน
การสมัครทีก่ําหนด และไม่ไดแ้จ้งการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ระบ ุจะถือว่าทา่นไม่มีสิทธิ์สอบ 
 

/โดยผู้สมัคร... 
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โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบับน้ี  
และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร  
ขาดคุณสมบัติและไม่มสีิทธ์ิในการสอบคัดเลือก 
 

  8.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  

 

หมายเหตุ 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
   ผู้ที่เป็นลูกหน้ีกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แล้วยังมียอดหน้ีค้างชําระ
หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหน้ีจากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัย 

ประกาศ  ณ  วันที่  4   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

 
                                      (ลงช่ือ)     เรชา  ชูสุวรรณ 

       (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
   รองคณบดีฝา่ยบริหารและทรัพยากรบุคคล  รักษาการแทน 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   สําเนาถูกต้อง  
 
 
         (นางจุฬาลักษณ์  ธรรมวิฐาน)                                                       บุรนิทร์      ทาน 
              พนักงานบริหารท่ัวไป                                                           จฬุาลักษณ์  ร่าง/พิมพ์ 
 
 
 



ตําแหน่ง  นกัวิชาการอุดมศกึษา  ตําแหนง่เลขที่อัตรา 558 
 

สังกดั   สํานักงานบริหารคณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

อัตราคา่จ้าง  19,500 บาท 
 

คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
    1. วุฒิการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ทกุสาขา 
    2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 

 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและลักษณะการปฏบิตัิงาน 
 1. การพัฒนาหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 2. วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 3. ให้คําปรึกษา แนะนําข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
 4. การประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
 5. การประเมินหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
 6. การติดตามหลักสูตรเพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO 
 7. อัพเดทข้อมูลหลักสูตรในการนําเข้าที่ประชุมต่าง ๆ ตามข้ันตอนการอนุมัติหลักสูตรด้วย Excel  
              หรอืระบบอ่ืนที่ชํานาญ 
 8. การบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตร สงักัดคณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรที่เก่ียวข้อง  
              ระดับบัณฑิตศึกษา 
 9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 10. ประสานงานคณาจารย์หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
 11. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 1. มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี 
     พ.ศ. 2558 และการออกแบบหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ/ผลลัพธ์ 
              การเรียนรู้ (Outcome Based Education) 

2. มีความรู้ ความสามารถ ด้านการคํานวณ การวิเคราะห์สถิติขั้นพ้ืนฐาน 
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมพ้ืนฐานในระดับดีมาก 
4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โต้ตอบในระดับดี 

 

คณุลักษณะทีต่้องการ 
 1. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
 2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มคีวามประพฤติดี มีคุณธรรม  
              จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
 3. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น อุทิศเวลาใหแ้ก่งาน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี  
 4. เป็นผู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณคา่ให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 
 5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคดิ ทัศนคติที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการไกล  
 

วิธีการคดัเลือก 
 1. สอบข้อเขียน 
 2. สอบปฏิบัติ 
 3. สอบสัมภาษณ์ 


