
 
 
 
 
 

ประกาศสํานักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดหนวยงาน 

ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขท่ีอัตรา ๐๔๓๕) 
---------------------------------- 

 ดวย สถาบันวิจัยระบบพลังงาน สํานักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีความประสงคจะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดหนวยงาน ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา 
เลขท่ีอัตรา ๐๔๓๕  จํานวน ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ 

๑. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา (เลขท่ีอัตรา ๐๔๓๕) จํานวน ๑ อัตรา    
(ภาระงานท่ีมอบหมายและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดังเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัครและผูไดรับการคัดเลือก 
๒ . ๑  มี คุ ณ ส ม บั ติ ท่ั ว ไ ป แ ล ะ ไ ม มี ลั ก ษ ณ ะ ต อ ง ห า ม ต า ม ข อ  ๙  ข อ ง ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (ข) ลักษณะตองหาม 
   ๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการเมือง 
   ๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ
เปนโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
   ๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอ่ืน 

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

กระทําโดยประมาทหรือความผิดหลุโทษ 
๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ

กฎหมายอ่ืน 
๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะทําผิดวิจัยตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอ่ืน 
๑๐) เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 



๒.๒ ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
๒.๓ มีคุณวุฒิตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร 
๒.๔ มีสัญชาติไทย 
๒.๕ ถาผูสมัครเปนเพศชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาจาง และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบทาย

ประกาศรบัสมัครฉบับนี ้

๔. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
๔.๑  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสมรอยละ ๓-๑๕ มหาวิทยาลัยสมทบรอยละ ๓-๕) 
๔.๒ กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง การจัด 
      สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕) 
๔.๓ กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย และสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงาน 

๕. กําหนดการรับสมัคร สถานท่ีรับสมัครและวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
๕.๑ รับสมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. โดยยื่น 

ใบสมัครไดท่ีงานการเจาหนาท่ี สํานักวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑๑ อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง 
อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ ๑๐๐ บาท โดยโอน
เข าบัญชีสถาบันวิจัยระบบพลั ง งาน  เลข ท่ีบัญชี  ๕๖๕ -๔๕๕๑๘๔ -๓ ธนาคารไทยพาณิชย  สาขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๕.๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ทาง http:/rdo.psu.ac.th 
๕ .๓  สอบข อ เ ขียน  วั น ท่ี  ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๖ (สถาน ท่ีจะประกาศใหทราบทาง 

http:/rdo.psu.ac.th) 
๕.๔ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ทาง http:/rdo.psu.ac.th 
๕.๕ วันสอบสัมภาษณ จะประกาศใหทราบทาง http:/rdo.psu.ac.th 

๖. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
๖.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  

(ติดใบสมัคร) 
๖.๒ สําเนาปริญญาบัตร/สําเนาหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา สําเนาใบรับรองผลการศึกษา 

ซ่ึงผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจวาสําเร็จการศึกษาในวันปดรับสมัครสอบ (Transcript) อยางละ ๑ ฉบับ 
๖.๓ สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  อยางละ ๑ ฉบับ 
๖.๔ หนังสือรบัรองประสบการณทํางานดานงานพัสดุ จํานวน ๑ ฉบับ 
๖.๕ ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.อ. ออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึง

วันปดรับสมัคร 
๖.๖ สําเนาใบแสดงการผานเกณฑทหารหรือการไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร จํานวน ๑ 

ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
๖.๗ หนังสือแนะนําตัวของผูสมัคร หรือ Portfolio จํานวน ๑ ชุด  
๖.๘ หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี) เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สําเนาใบทะเบียนสมรส อยางละ ๑ ฉบับ 
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๗. วิธีการสอบคัดเลือกและเกณฑการตัดสิน 
๗.๑ วิธีการคัดเลือก 
 ๗.๑.๑ สอบขอเขียนความรูเฉพาะตําแหนงเก่ียวกับงานพัสดุ/งานสรุปประชุม (๑๐๐ คะแนน)  
 ๗.๑.๒ สอบสัมภาษณ (๑๐๐ คะแนน) 
๗.๒ เกณฑการตัดสิน ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละวิธีไมต่ํากวารอยละ ๗๐ 

  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.ศุภศิลป มณีรัตน) 
    ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา 
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รายละเอียดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดหนวยงาน 
ตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา 

ปฏิบัติงานประจําสถาบันวิจัยระบบพลังงาน สํานักวิจัยและพัฒนา 
--------------------------- 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขท่ีอัตรา ๐๔๓๕ จํานวน ๑ อัตรา  

ประเภท  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดหนวยงาน 

อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร 
  ๑. ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
  ๒. มีทักษะในการจัดขอมูล วิเคราะหขอมูลใหเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชนตอสาธารณะ และ
สามารถนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ได 
  ๓. มีความรูเก่ียวกับงานพัสดุ และมีประสบการณทํางานดานงานพัสดุอยางนอย 2 ป  
  ๔. สามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไดในระดับดีมาก 
  ๕. มีบุคลิกภาพและทักษะท่ีดีในการสื่อสาร สามารถสื่อสารชัดเจนในทุกโอกาส 
  ๖. สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได 

ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑. จัดทําแผนความตองการพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง รางขอบเขตของงานหรือคุณสมบัติเฉพาะ

พัสดุ กําหนดราคากลาง การบริหารสัญญา กําหนดเลขครุภัณฑ และรายงานผลพัสดุของหนวยงานและโครงการ 
๒. บริหารจัดการเงินสดยอยของหนวยงานและรายงานผลประจําเดือน 
๓. บริหารจัดการงานสารบรรณ การจัดทําหนังสือโตตอบและการรับ-สงเอกสาร 
๔. วางแผนและประสานงานการวิจัย การจัดประชุม สรุปผลการประชุม ของคณะนักวิจัยหรือ

หนวยงาน 
๕. ประสานและเชื่อมโยงการทํางานระหวางทีมงานหรือหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเปน

แหลงทุนสนับสนุนงบประมาณหรือความรวมมือในดานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
๖. สนับสนุนงานอ่ืน ๆ ของหนวยงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบ พ.1/42 

เลขที…่…….………. 

 

 

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ตําแหนง…………………………………..…………………........... 

คณะ/หนวยงานที่สมัคร ………………………………………………………………….................. 

เงินเดือนที่ตองการ ……………………. บาท   ลักษณะงาน        Full Time   Part Time 

1. ขอมูลทั่วไป 

เลขท่ีบัตรประชาชน ……………………………………………......................................................................... 

ชื่อ ………………………………............……………นามสกุล …………………………………………......................... 

เพศ   ชาย   หญิง  วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ …………... ป 

เชื้อชาติ……………….............…………. สัญชาติ …………………………....................................................... 

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก 

บานเลขท่ี …………… หมูท่ี …… หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..…………………. 

ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………..... 

รหัสไปรษณีย ………..………….. โทรศัพท ……………………………E-mail ……………………………………..... 

3. วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี  วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา ……………………………....... 

สถาบันการศกึษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………..... 

เกรดเฉล่ีย ……………………. 

ปริญญาโท  วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา ……………………………...... 

สถาบันการศกึษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ……………….... 

เกรดเฉล่ีย ……………………. 

ปริญญาเอก  วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา ……………………………..... 

สถาบันการศกึษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………... 

เกรดเฉล่ีย ……………………. 

อื่น ๆ  วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….... 

สถาบันการศกึษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ……………….. 

เกรดเฉล่ีย ……………………. 

 

 

 

 

 

 

รูปถาย 

ขนาด 2 นิ้ว 
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4. ประวัติการทํางาน เรียงตามลําดับคร้ังสุดทายไปหาคร้ังแรก 

• สถานท่ีทํางานครั้งสุดทาย ………………………………………….…………………………………………….............. 

ตําแหนง ……………………………………………………………………………………………………………..................... 

ต้ังแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………......………บาท 

สาเหตุท่ีออก …………………………………………………………………………………………………………................. 

• สถานท่ีทํางาน 

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….................... 

ต้ังแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………….....……บาท 

สาเหตุท่ีออก …………………………………………………………………………………………………………................ 

• สถานท่ีทํางาน 

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….................... 

ต้ังแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงนิเดือน …….....…………บาท 

สาเหตุท่ีออก …………………………………………………………………………………………………………................ 

5. ภาษา      พูด   อาน   เขียน 

ภาษาอังกฤษ    ดีมาก   ดีมาก   ดีมาก 

ดี   ดี   ดี 

พอใช   พอใช   พอใช 

ภาษาอื่น ๆ ระบุ    ดีมาก   ดีมาก   ดีมาก 

ดี   ดี   ดี 

พอใช   พอใช   พอใช 

6. ความรูทางคอมพิวเตอร ระบุ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 

7. ผลงานทางวิชาการ ระบุ 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ ระบุ 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

9. ใหระบุชื่อ Facebook / Tiktok / Instagram 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 

 

ลงชื่อ……………….………………………………..…ผูสมัคร 

       (……………………………………………...….) 

                 …..……/…………..……./……………. 

หมายเหตุ  กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสาร

อ่ืน ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพ่ิมเติมพรอมกับใบสมัครได 




