
(สําเนา) 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ครั้งท่ี 8/2563 
……………………………………….. 

   ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
ประสงคจะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน 
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา เลขท่ี 3906 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. คุณสมบัตทิั่วไปของผูสมคัร 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ ขอ ๖ (๑) มีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ ของ
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 
๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง   
๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ

เปนโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
๓) เปนผู ท่ีอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
๖) เปนบุคคลลมละลาย 
๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของรัฐ 
 (๒) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
 (๓) ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 



๒ 
 
 ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบวาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที 

๒. ตําแหนงและคุณวุฒิที่รับสมัคร 
 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 3906 บทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ และภาระงานท่ีปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

๓. อัตราเงินเดือน 
 วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,500 บาท 

๔. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ จากมหาวิทยาลัย  เชน 

๑) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
๒) สิทธิคารักษาพยาบาล (ในสวนท่ีนอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงคาคลอดบุตร 

ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเปนผูปวยนอก รวมถึงการตรวจสุขภาพประจําป 
(เฉพาะตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

๓) คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ 
๔) มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย เชน โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา/ไมมีดอกเบี้ย  
๕) กองทุนสวัสดิการ 
๖) โครงการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห 
๗) โอกาสของบุตรท่ีจะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียนสาธิต ม.อ. หรือโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  
๘) สิทธิในการเขารับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ไดรับการเชิดชูเกียรติ ไดรับเครื่องราช-

อิสริยาภรณ เชนเดียวกับขาราชการอ่ืน ๆ เปนตน 

๕. ระยะเวลาการรับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

๖. การรับสมัคร 
 ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหสมัครทางเว็บไซต  ท่ีระบบสมัครงานออนไลน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครท่ีกําหนดใน
เว็บไซต โทรศัพท ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ หรือ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘-๔๕ ตอ ๓๐๒๘ 

๗. คาธรรมเนียม 
 ผูสมัครจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท ไดท่ี ธนาคารไทยพาณิชย 
เลขท่ีบัญชี 704-290662-0 ชื่อบัญชีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.อ. สาขาสงขลานครินทร 
(ปตตานี) ท้ังนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทุกกรณี 
 ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองแจงการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต ระบบสมัครงาน
ออนไลน (https://resume.psu.ac.th) โดยปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดในเว็บไซตอยางเครงครัด ภายในวันท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 หากไมดําเนินการตามข้ันตอนการสมัครท่ีกําหนดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด     
จะถือวาทานเปนผูไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 
 
 



๓ 
 

๘. เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบในการสมัคร (แนบไฟลผานเว็บไซตสมคัรงาน) 
๑) รูปถายหนาตรง แตงกายดวยชุดสุภาพ และเห็นใบหนาชัดเจน ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖  เดือน 

อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน ๑ รูป 
๒) หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร หรือประวัติสวนตัว (Resume) หรือหนังสือรับรองโดย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑ ชุด 
๓) สําเนาใบปริญญาบัตร หรือสําเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว      

กอนวันท่ีท่ียื่นใบสมัคร และสําเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด 
๔) กรณีใชวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยตางประเทศ ผูสมัครจะตองแนบหนังสือแจงผลการ

เทียบคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดวย โดยผูสมัครจะตองดําเนินการ
ประสานงานกับสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ดวยตนเอง โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑ 

๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ชุด 
๖) ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน จํานวน 

๑ ชุด 
๗) หลักฐานอ่ืนใด(ถามี) เชน สําเนาทะเบยีนสมรส สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จํานวน ๑ ชุด 
๘) เพศชาย ใหแนบหนังสือสําคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรอง

ผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของทางทหารไปดวย จํานวน ๑ ชุด 
๙) หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในหนารายละเอียดขอมูล

บัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยืมเงิน กยศ./กรอ.) 

 โดยผูสมัครจะตองลงลายมือชื่อเปนผูรับรอง “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ        
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไวในประกาศแลว ใหถือวาผูสมัครรายนั้น    
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไมมีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือก และจะไมมีสิทธิ์
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังนี้ หากเอกสารและหลักฐานแนบฉบับใดในระบบสมัครงานออนไลนไมครบถวน 
หรือขอความไมชัดเจนจะไมมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 

๙. การตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 กําหนดใหคณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาใหผูผานการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทปฏิบัติการและวิชาชีพ ตําแหนงใดตรวจทางจิตวิทยาเพ่ือประกอบการ
บรรจุและแตงตั้งได และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการรับบุคลากร เขาใหมทุกอัตรา          
ทุกตําแหนงและทุกประเภทของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีการตรวจสุขภาพจิตประกอบการบรรจุ
และแตงตั้ง โดยใชชุดการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาสําหรับขาราชการท่ีจะไปศึกษาตอ
ตางประเทศท่ีโรงพยาบาลของรัฐ ผูท่ีผลการตรวจสุขภาพรางกายและตรวจทางจิตวิทยาเปนปรกติ จึงจะไดรับการ
จางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับคาใชจายการตรวจใหเบิกจายจากคณะ/หนวยงานตนสังกัด 

๑๐. เกณฑการตัดสิน 
๑) ผูท่ีผานคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  
๒) เม่ือไดรับใบสมัครแลวคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร และจะติดตอผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติ



๔ 
 
ตรงตามท่ีตองการโดยตรงมาทําการคัดเลือก และจะแจงหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานท่ี และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ในการคัดเลือกใหผูสมัครทราบตอไป 

๓) สําหรับผูท่ีเปนลูกหนี้กูยืมเงินจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา แลวยังมียอดหนี้คางชําระ 
หากไดรับการบรรจุ จะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากคาจาง และยินยอมให
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
    
    

(ลงชื่อ) เชาวนเลิศ ลอมลิ้ม  
(นายเชาวนเลิศ ลอมลิ้ม) 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ รักษาการแทน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

สําเนาถูกตอง   
 
 

  

(นางวาสนา  สีลาภเก้ือ)   
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ  วาสนา/ราง/พิมพ/ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน ครั้งท่ี 8/2563 

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
************************ 

ตําแหนงเลขท่ี 3906 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา) 

อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง มีความรูความสามารถ ดังนี้ 

1. ดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
2. ดานการจัดการฐานขอมูล และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ดานการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปผล 
4. ดานการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีทัศนคติเชิงบวก 
6. มีประสบการณในการทํางานงานวิจัย หรืองานบัณฑิตศึกษา 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. งานดานวิจัย 
1.1 งานวิจัยและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
1.2 งานเก่ียวกับทุนวิจัยภายในและภายนอก 
1.3 งานระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
1.4 งานกองทุนวิจัย 

2. งานดานบัณฑิตศึกษา 
2.1 งานการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา 
2.2 งานปรับปรุงหลักสูตร และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3 จัดโครงการท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

3. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 


