
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

ตําแหนง นกัวิชาการอดุมศึกษา 
------------------------------------------------------ 

 ดวย สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  
มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา 
จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ 
 

1. ตําแหนงและอตัราคาจาง 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา   จํานวน 1 อัตรา  
อัตราคาจางเดือนละ   19,500.-/เดือน 
 

2. กําหนดการรับสมัคร 
2.1  วันที่ 1-20 กุมภาพันธ 2563 รับสมัคร  (วันท่ีสมัครดูจากวันที่ชําระเงินคาสมัคร) 
2.2  วันที่ 10 มีนาคม 2563  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือก 
     (www.outreach.psu.ac.th ) ขาวประชาสัมพันธทั่วไป 
 

3.  คาสมัครสอบ   150.- บาท  โดยโปรดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย  ชื่ อบัญชี  โครงการบ ริการวิชาการ  
ศูนยบริการวิชาการ เลขที่ 565-500400-1 ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 (ใบเสร็จรับเงิน รับวันที่สอบขอเขียน) 

 
4.  การรับสมัคร   ผูประสงคจะสมัคร download แบบฟอรมใบสมัคร ไดที่ www.outreach.psu.ac.th  

ขาวประชาสัมพันธทั่วไป พรอมโอนเงินคาสมัครสอบ จํานวน 150.- บาท ตามบัญชีท่ีแจงไวใน ขอ 3  (ใหถายสําเนา
หลักฐานการโอน และระบุชื่อผูสมัครกํากับไวดวย) และโปรดดําเนินการสงเอกสาร 1) ใบสมัคร 2) หลักฐานการโอนเงิน
คาสมัครสอบ และ 3) เอกสารที่ใชในการสมัคร สงไปยัง คุณพัชรา ฉัตรมณี (สมัครงาน) สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และพันธกิจสังคม  อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ (อาคาร 1) ชั้น 10  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 (วันที่ประทับตราไปรษณีย ไมเกินวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563) หรือสงเอกสารได 
ดวยตนเองที่ สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลงฯ  
(อาคาร 1) ชั้น10 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ในวันและเวลาราชการและหากประสงคตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
ติดตอคุณพัชรา ฉัตรมณี โทร. 074 286976  มือถือ 095 879 1554   
              *** การรับสมัครจะสมบูรณ เมื่อสํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม ไดรับเอกสารครบถวนแลว 
ไดแก 1) ใบสมัคร 2) หลักฐานการโอนเงินคาสมัครสอบ และ 3) เอกสารที่ใชในการสมัคร 
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5. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 
              ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วา
ดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559  

     (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบรบิูรณ 
  (2)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (ข)  ลักษณะตองหาม 
  (1)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
  (2)  เปนคนวิกลจรติหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปน 

      โรคท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ 
      มหาวิทยาลัย  หรือกฎหมายอื่น 
(4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 
(7)  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา 
      โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  
      หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
(9)  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคบั 
      มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น 
(10)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน 
       ของรัฐ 

 
6.  เอกสารที่ใชในการสมัคร   
     6.1  ใบสมัคร      จํานวน  1 ฉบับ 
     6.2  สําเนาใบคุณวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาตรี   จํานวน  1 ฉบับ 
     6.3  สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)    จํานวน  1 ฉบับ  
     6.4  ใบรับรองแพทย   ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน   จํานวน  1 ฉบับ 
     6.5  หลักฐานแสดงวาเปนผูผานการเกณฑทหารแลว หรือ  
            ไดรบัยกเวนการเกณฑทหาร (เพศชาย)   จํานวน  1 ฉบับ 
     6.6  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา 

 ขนาด 1 นิ้ว        จํานวน  1 รูป 
     6.7  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  1 ชุด 
     6.8  หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี)  เชน สําเนาใบทะเบียนสมรส  
            สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ   จํานวน  1 ฉบับ 
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7. เกณฑการตัดสิน  ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธี คือ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ  
สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  

 
8. รายละเอียดเฉพาะตําแหนง สามารถดูไดจากเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้ 
 

               ประกาศ ณ วันท่ี  29 มกราคม 2563  
 
 

 
 

                                                (รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ) 
                    รักษาการแทนผูอํานวยการ 
                                                สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพันธกิจสังคม 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบทายประกาศรับสมัครงาน ณ วันท่ี  29 มกราคม 2563 
 

รายละเอียดพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 

วุฒิการศึกษา   วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา 
             
หนาที่และความรับผิดชอบ     

1. เขียนขอเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ  

2. เปน Project  manager   

3. เปนผูชวยนักวิจัย/ที่ปรกึษาโครงการ 

4. อ่ืน ๆ ท่ีไดรบัมอบหมาย 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได 

2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office ไดดี และสามารถวิเคราะหหาคาของสถิติได 
 

อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500.- บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


