
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4325 
------------------------------------ 

  ด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
ตำแหน่งเลขท่ี 4325 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4325 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 1) มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 
   ๓) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

10) เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเขา้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
2.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่าคุณสมบัติ ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 

3. อัตราเงินเดือน 
3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
3.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท 

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15%  มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%) 
4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ 
 ข. ค่ารักษาพยาบาล 
  - ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร  

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ) 
    - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาล 
เอกชน และคลินิกครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา  
คู่สมรสและบุตร) 
    - รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ปว่ยนอก และตรวจสุขภาพประจำปไีด้ทุกสถานพยาบาล 
ที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร) 

 ค. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
4.4 กองทุนสวัสดิการ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบุตร 
 - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ 
4.5 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร 

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิ์เขา้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) 
4.7 สิทธิ์ในการเขา้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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5. ระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือก 
5.1 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัคร  
      (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) 
5.2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ 
      รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
5.3 วันที่ 2 ธันวาคม 2565   สอบข้อเขียน 
5.4 วันที่ 9 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ 
5.5 วันที่ 13 ธันวาคม 2565   สอบปฏิบัติ 
5.6 วันที่ 14 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.7 วันที่ 15 ธันวาคม 2565   สอบสัมภาษณ์ 

6. วิธีการสมัคร 
6.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ได้ที่ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐาน
การสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจา้หน้าที่ สำนกัส่งเสริมและบริการวชิาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0 7333 1302 โทรสาร 0 7333 5911 หรอื เว็บไซต์ https://oaes.pn.psu.ac.th 

6.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท เขา้บัญชี 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-1-01853-8  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และปฏิบัติตามข้ันตอนและคำแนะนำที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งการชำระคา่ธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันเวลาที่ระบุ จะถือว่าท่านไม่มี
สิทธิ์สอบ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด 

7. ขั้นตอนการคัดเลือก 
7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร  

ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th หรือ เว็บไซต์ https://oaes.pn.psu.ac.th 

7.2 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ต้องผ่านเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

8. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
8.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป 
8.2 สำเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วก่อนวันที่ยื่น

ใบสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
8.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
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8.5 เพศชายสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน)  
หรือใบรับรองผลการเขา้ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหาร พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

8.6 หนังสือรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน ตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด 

8.7 หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หรือเอกสาร Portfolio (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 

9. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว 
9.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
9.3 หลักฐานการชำระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียด ข้อมูล

บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการคา่งวดค้างชำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) จำนวน 1 ฉบับ 
9.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน 1 ฉบับ 

9.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน (ยื่นในวันรายงานตัว) จำนวน 1 ฉบับ 
  โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมติไม่ตรงตามทีก่ำหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ)์ 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4325 
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2565 

***************************** 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4325 

สังกัด ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

อัตราเงินเดือน  19,500  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการวิชาการอย่างน้อย 5 ปี  
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ในรูปแบบต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณา 
    เป็นกรณีพิเศษ 

 (โดย ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน
ประกอบพร้อมใบสมัครงาน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 
1. งานบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น โครงการบริการวิชาการแบบเก็บ 

     ค่าลงทะเบียน โครงการบริการวิชาการลักษณะแบบมีสัญญาจ้าง และไม่มีสัญญาจ้าง) 
2. งานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. งานบริหารจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ (Project Manager) 
4. งานออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีต้องการ 
1. มีความสามารถในการพัฒนากิจกรรม/โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้  
2. มีความสามารถและประสบการณใ์นการจัดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ในรูปแบบต่าง ๆ  
3. มีความสามารถในการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ืองานบริการวิชาการ และใช้โปรแกรม 

     คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนภาระงานที่กำหนดได้ 
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่และนอกเวลาทำการโดยไม่มีข้อจำกัด 
6. มีทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ 

     สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  

วิธีการคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปฏิบัติ 
3. สอบสัมภาษณ์ 

  



 
 
 
 
 

ประกาศสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4323 
------------------------------------ 

  ด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
ตำแหน่งเลขท่ี 4323 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4323 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 1) มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 
   ๓) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

10) เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเขา้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 
 

/2.2 มีคุณวุฒิ... 
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2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
2.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่าคุณสมบัติ ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 

3. อัตราเงินเดือน 
3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
3.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท 

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15%  มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%) 
4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ 
 ข. ค่ารักษาพยาบาล 
  - ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร  

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ) 
    - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาล 
เอกชน และคลินิกครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา  
คู่สมรสและบุตร) 
    - รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ปว่ยนอก และตรวจสุขภาพประจำปไีด้ทุกสถานพยาบาล 
ที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร) 

 ค. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
4.4 กองทุนสวัสดิการ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบุตร 
 - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ 
4.5 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร 

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิ์เขา้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) 
4.7 สิทธิ์ในการเขา้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 

 
/5. ระยะเวลา... 
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5. ระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือก 
5.1 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัคร  
      (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) 
5.2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ 
      รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
5.3 วันที่ 2 ธันวาคม 2565   สอบข้อเขียน 
5.4 วันที่ 9 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ 
5.5 วันที่ 13 ธันวาคม 2565   สอบปฏิบัติ 
5.6 วันที่ 14 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.7 วันที่ 15 ธันวาคม 2565   สอบสัมภาษณ์ 

6. วิธีการสมัคร 
6.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ได้ที่ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐาน
การสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจา้หน้าที่ สำนกัส่งเสริมและบริการวชิาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0 7333 1302 โทรสาร 0 7333 5911 หรอื เว็บไซต์ https://oaes.pn.psu.ac.th 

6.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท เขา้บัญชี 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-1-01853-8  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และปฏิบัติตามข้ันตอนและคำแนะนำที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งการชำระคา่ธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันเวลาที่ระบุ จะถือว่าท่านไม่มี
สิทธิ์สอบ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด 

7. ขั้นตอนการคัดเลือก 
7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร  

ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th หรือ เว็บไซต์ https://oaes.pn.psu.ac.th 

7.2 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ต้องผ่านเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

8. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
8.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป 
8.2 สำเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วก่อนวันที่ยื่น

ใบสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
8.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 

/8.5 เพศชาย... 

https://resume.psu.ac.th/
https://oaes.pn.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/
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https://oaes.pn.psu.ac.th/


- 4 – 
 

8.5 เพศชายสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน)  
หรือใบรับรองผลการเขา้ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหาร พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

8.6 หนังสือรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน ตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด 

8.7 หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หรือเอกสาร Portfolio (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 

9. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว 
9.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
9.3 หลักฐานการชำระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียด ข้อมูล

บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการคา่งวดค้างชำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) จำนวน 1 ฉบับ 
9.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน 1 ฉบับ 

9.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน (ยื่นในวันรายงานตัว) จำนวน 1 ฉบับ 
  โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมติไม่ตรงตามทีก่ำหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ)์ 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4323 
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2565 

***************************** 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4323 

สังกัด ฝ่ายสถานีบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

อัตราเงินเดือน  19,500  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น   
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริการวิชาการ อย่างน้อย 5 ปี  
4. มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวิทยุเพ่ืองานบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
(โดย ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน  

           ประกอบพร้อมใบสมัครงาน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 
1. งานบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. งานบริหารทรัพย์สินและกิจการสถานีบริการวิชาการชุมชน 
3. งานบริหารจ ัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ (Project Manager) 
4. งานสื่อวิทยุและสื่อสารสังคม 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีต้องการ  
1. มีความสามารถในการผลิตสื่อวิทยุเพ่ืองานบริการวิชาการ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  
    เพ่ือสนับสนุนภาระงานที่กำหนดได้ 
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่และนอกเวลาทำการโดยไม่มีข้อจำกัด 
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
4. มีทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ 

     สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  
 5. มีความสามารถในการพัฒนากิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

วิธีการคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปฏิบัติ 
3. สอบสัมภาษณ์ 
 

  



 
 
 
 
 

ประกาศสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4324 
------------------------------------ 

  ด้วยสำนักส่งเสริมและบริการวชิาการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
ตำแหน่งเลขท่ี 4324 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4324 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 1) มีอายุไม่ตำ่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 
   ๓) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 
หรือกฎหมายอ่ืน 

10) เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเขา้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
 
 

/2.2 มีคุณวุฒิ... 
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2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
2.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่าคุณสมบัติ ไม่
ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 

3. อัตราเงินเดือน 
3.1 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
3.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท 

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15%  มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%) 
4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ 
 ข. ค่ารักษาพยาบาล 
  - ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร  

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ) 
    - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาล 
เอกชน และคลินิกครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา  
คู่สมรสและบุตร) 
    - รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ปว่ยนอก และตรวจสุขภาพประจำปไีด้ทุกสถานพยาบาล 
ที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร) 

 ค. ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
4.4 กองทุนสวัสดิการ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 - เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบุตร 
 - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ 
4.5 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร 

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิ์เขา้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) 
4.7 สิทธิ์ในการเขา้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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5. ระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือก 
5.1 วันที่ 14 - 28 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัคร  
      (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.) 
5.2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ 
      รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
5.3 วันที่ 2 ธันวาคม 2565   สอบข้อเขียน 
5.4 วันที่ 9 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ 
5.5 วันที่ 13 ธันวาคม 2565   สอบปฏิบัติ 
5.6 วันที่ 14 ธันวาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
5.7 วันที่ 15 ธันวาคม 2565   สอบสัมภาษณ์ 

6. วิธีการสมัคร 
6.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ได้ที่ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐาน
การสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานการเจา้หน้าที่ สำนกัส่งเสริมและบริการวชิาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ 0 7333 1302 โทรสาร 0 7333 5911 หรอื เว็บไซต์ https://oaes.pn.psu.ac.th 

6.2 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท เขา้บัญชี 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 929-1-01853-8  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี และปฏิบัติตามข้ันตอนและคำแนะนำที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืน
ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. หากไม่ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการสมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งการชำระคา่ธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันเวลาที่ระบุ จะถือว่าท่านไม่มี
สิทธิ์สอบ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เม่ือผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด 

7. ขั้นตอนการคัดเลือก 
7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร  

ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือก วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th หรือ เว็บไซต์ https://oaes.pn.psu.ac.th 

7.2 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
ต้องผ่านเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

8. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
8.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป 
8.2 สำเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วก่อนวันที่ยื่น

ใบสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
8.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
 

/8.5 เพศชาย... 
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8.5 เพศชายสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน)  
หรือใบรับรองผลการเขา้ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องทางทหาร พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 

8.6 หนังสือรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน ตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ตำแหน่ง ของตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด 

8.7 หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร หรือเอกสาร Portfolio (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด 

9. เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว 
9.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 
9.3 หลักฐานการชำระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียด ข้อมูล

บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการคา่งวดค้างชำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) จำนวน 1 ฉบับ 
9.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน 1 ฉบับ 

9.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน (ยื่นในวันรายงานตัว) จำนวน 1 ฉบับ 
  โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมติไม่ตรงตามทีก่ำหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการ
สมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 

         
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศิรินุพงศ)์ 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4324 
ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2565 

***************************** 

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4324 

สังกัด ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ 

อัตราเงินเดือน  19,500  บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น   
3. มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรด้านบริการวิชาการ อย่างน้อย 5 ปี  
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพเพ่ือการบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 (โดย ข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องแนบหนังสือรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่รับรองประสบการณ์ทำงาน
ประกอบพร้อมใบสมัครงาน) 

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 
1. งานบริการวิชาการแบบก่อให้เกิดรายได้ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. งานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. งานบริหารจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ (Project Manager) 
4. งานประกันคุณภาพ (TQA) 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีต้องการ  
1. มีความสามารถทำงานด้านประกันคุณภาพสำหรับงานบริการวิชาการ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
    ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนภาระงานที่กำหนดได้ 
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่และนอกเวลาทำการโดยไม่มีข้อจำกัด 
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
4. มีทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีมนุษยสัมพันธ์ 

     สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี  
 5. มีความสามารถในการพัฒนากิจกรรม/โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

วิธีการคัดเลือก 
1. สอบข้อเขียน 
2. สอบปฏิบัติ 
3. สอบสัมภาษณ์ 
 

  


