(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 559
------------------------------------ด้วยคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัคร
สอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จ้ า งด้ ว ยเงิ น รายได้
คณะศึกษาศาสตร์ ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 559 จํานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน
บริหารคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 559

จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
3. เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก งาน หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากงานไว้ ก่ อ นตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากงาน เพราะกะทํ า ผิด วิ นั ย ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น
10. เป็ น ผู้ เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
/(ค) ไม่เป็นผู้...

-2(ค) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
ว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง สังกัดปฏิบัติงาน อัตราค่าจ้าง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายของประกาศรับสมัครนี้
4. กําหนดการรับสมัคร
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 -25 กุมภาพันธ์ 2564
4.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 3 มีนาคม 2564
5. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงาออนไลน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดใน
เว็บไซต์ โทรศัพท์ 0-7333-1301
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
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 หลักฐานการชําระเงินกูย้ ืมจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
6.7 เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 หรือสําเนาใบรับรองผลการเข้ารับการ
ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
6.8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สําเนาทะเบียนสมรส หนังสือรับรองคุณวุฒิ
ผลคะแนนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
(หากเอกสารและหลักฐานในระบบสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือข้อความไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธิ์สอบ)
7 ค่าธรรมเนียม
7.1 ผูส้ มัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เลขทีบ่ ัญชี 704-300365-3 ชือ่ บัญชี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.2 แจ้งการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในเว็บไซต์ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดําเนินการตามขั้นตอน
การสมัครทีก่ ําหนด และไม่ได้แจ้งการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ระบุ จะถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์สอบ
/โดยผู้สมัคร...

-3โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบับนี้
และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติและไม่มสี ิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มสี ิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ที่เป็นลูกหนีก้ ู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างชําระ
หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)

เรชา ชูสุวรรณ
(ดร.เรชา ชูสุวรรณ)
รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สําเนาถูกต้อง
(นางจุฬาลักษณ์ ธรรมวิฐาน)
พนักงานบริหารทั่วไป

บุรนิ ทร์ ทาน
จุฬาลักษณ์ ร่าง/พิมพ์

ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่อตั รา 559
สังกัด สํานักงานบริหารคณะ คณะศึกษาศาสตร์
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี ทุกสาขา
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบตั ิงาน
1. การพัฒนาหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
2. วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
3. ให้คําปรึกษา แนะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
4. การประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
5. การประเมินหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
6. การติดตามหลักสูตรเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO
7. อัพเดทข้อมูลหลักสูตรในการนําเข้าที่ประชุมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการอนุมัติหลักสูตรด้วย Excel
หรือระบบอื่นที่ชํานาญ
8. การบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตร สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษา
9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
10. ประสานงานคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถทีต่ ้องการ
1. มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และการออกแบบหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ/ผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome Based Education)
2. มีความรู้ ความสามารถ ด้านการคํานวณ การวิเคราะห์สถิติขั้นพื้นฐาน
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
4. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โต้ตอบในระดับดี
คุณลักษณะทีต่ ้องการ
1. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
2. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น อุทิศเวลาให้แก่งาน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
4. เป็นผู้ที่มุ่งเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
5. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแนวคิด ทัศนคติที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและมองการไกล
วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. สอบปฏิบัติ
3. สอบสัมภาษณ์

