
 

(สําเนา) 

 

 

ประกาศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

(๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ดวยการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดรับการอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเปน System Integrator เกิด

การจางงานสําหรับประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมีงานทําและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน เกิดการ

พัฒนาตามปญหาและความตองการของชุมชน และใหเกิดการจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big 

Data) เพ่ือเปนขอมูลวิเคราะหและตัดสินใจในการแกไขปญหาความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน โดยสํานักวิทยบริการ ไดรับ

อนุมัติใหดําเนินการโครงการฯ ในพ้ืนท่ีเปาหมายจํานวน ๑ ตําบลคือตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัด

ปตตานี ซ่ึงเปนการบูรณาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน นั้น   

เพ่ือใหการดําเนินงานรับสมัครบคุคลเพ่ือจางเหมาบริการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอํานาจ

หัวหนาสวนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเหมาบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. รายละเอียดและสาระสําคัญ 

(๑) การจางงานตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน ๒๐ อัตรา แบงเปนจํานวน ๓ ประเภท ไดแก 

๑. ประชาชนท่ัวไป จํานวน ๕ อัตรา คาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) 

๒. บัณฑิตจบใหม จํานวน ๑๐ อัตรา คาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) และ 

๓. นักศึกษา จํานวน ๕ อัตรา คาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 
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เพ่ือใหดําเนินงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

ตามพ้ืนท่ีตําบลเปาหมายของสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยเปนการจางงานในระยะเวลา ๑๒ 

เดือน และปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

(๒) การจางเหมาตามประกาศนี้เปนการจางเหมารายบุคคลในลักษณะลูกจางเอกชนทํางานของสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไมถือเปนการจางลูกจางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และไมถือวาเปนการจาง

ตามกฎหมายแรงงาน 

(๓) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีฐานะเปนผูวาจาง สวนผูทํางานมีฐานะเปนผูรับจาง จึงไมมี

นิติสัมพันธกันในฐานะนายจาง-ลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(๔) การจางมุงผลสําเร็จของงานท่ีจางภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเปนสําคัญ 

๒. วัตถุประสงค 

๑)  เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเปน System Integrator  

๒)  เพ่ือใหเกิดการจางงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิตจบใหม และนักศึกษา ใหมีงานทําและฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน  

๓) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสรางอาชีพใหมในชุมชน  

๔) เพ่ือใหเกิดการจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) 

๓. คุณสมบัติของผูรับจาง 

๓.๑ ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(๑)  คุณสมบัติท่ัวไป 

๑) มีสัญชาติไทย 

๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒)  ลักษณะท่ีไมอยูในเง่ือนไขการจาง 

๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือโรคท่ี

ตองหามตามท่ีกฎ ก.พ. กําหนด 

๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

๖) เปนบุคคลลมละลาย 

๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย 

๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร ดังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝาย

บริหาร ท่ี นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม 

ลงวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

(๓) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ดําเนินการรับสมัครเพ่ือดําเนินงานในพ้ืนท่ีตําบลเปาหมายจํานวน ๒๐ อัตรา ประกอบดวย 

๑. ประเภทประชาชนท่ัวไป จํานวน ๕ อัตรา 

๒. ประเภทบัณฑิตจบใหมจํานวน ๑๐ อัตรา 

๓. ประเภทนักศึกษา จํานวน ๕ อัตรา 

รวมจาํนวนท้ังสิ้น ๒๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้ 

๓.๑ ประเภทประชาชนท่ัวไป (จํานวน ๕ อัตรา) 

(๑) เปนประชาชนท่ัวไป ไมจํากัดวุฒิการศึกษา ในพ้ืนท่ีตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี 

จังหวัดปตตานีหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใกลเคียง ท่ีวางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจาง เงินเดือนจาก

หนวยงานอ่ืนของภาครัฐ และเอกชน 

(๒) เปนผูท่ีวางงานอันเนื่องมาจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

และอยูในพ้ืนท่ีของตําบลเตราะบอนหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ใกลเคียง 

(๓) สามารถปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานตามลักษณะ

งานและตัวชี้วัดท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนดได 

(๔) มีอายุไมเกิน ๖๐ ปบริบูรณ 

๓.๒ ประเภทบัณฑิตจบใหม (จํานวน ๑๐ อัตรา) 

(๑) เปนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไมเกิน ๓ ป ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมี

ความรูความสามารถท่ีตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน ท่ีวางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจาง 

เงินเดือนจากหนวยงานอ่ืนของภาครัฐ และเอกชน 

(๒) เปนผูท่ีวางงานอันเนื่องมาจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

(๓) สามารถปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานตามลักษณะ

งานและตัวชี้วัดท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนดได 
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(๔) หากมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ 

๓.๓ ประเภทนักศึกษา (จํานวน ๕ อัตรา) 

(๑) เปนผูท่ีอยูระหวางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษา

ตาง ๆ และมีความรู ความสามารถท่ีตรงตอภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยูระหวางการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ปวส. ปวช.) 

(๒) สามารถปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานตามลักษณะ

งานและตัวชี้วัดท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนดได 

(๓) หากมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี จะไดรับ

การพิจารณาเปนพิเศษ 

๔. ขอบเขตและลักษณะของงานท่ีจาง 

๔.๑ พ้ืนท่ีดําเนินโครงการจํานวน ๑ ตําบล คือ ตําบลเตราะบอน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

๔.๒ ขอบเขตและลักษณะงาน 

(๑) การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือจัดทํานโยบาย 

แนวทางและงบประมาณสนับสนุน (เปนการจัดการขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บขอมูลของโครงการพัฒนา

ตําบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย) 

(๒) การเฝาระวัง ประสานงาน และติดตามขอมูลสถานการณการระบาดของ COVID-19 และโรค

ระบาดใหม การเฝาระวังและติดตามผูปวยและกลุมเสี่ยง การสงตอการรักษา การประชาสัมพันธแจง

ขอมูลขาวสาร การปรับสภาพแวดลอม ระบบรายงานสถานการณการระบาดของโรค (การสอบสวนโรค 

การคัดกรอง การจัดระดับกลุมเสี่ยง กลุมสงสัย กลุมสัมผัส การวิเคราะหสถานการณแนวโนม การระบาด

ในพ้ืนท่ี) (รวมกับ สบศ.) 

(๓) การจัดทําขอมูลราชการในพ้ืนท่ีเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Digitalizing Government Data) 

(รวมกับ กพร.) 

(๔) การจางงานเพ่ือยกระดับสินคา OTOP การยกระดับการทองเท่ียว การบริการชุมชน หรือการ

เพ่ิมรายไดรูปแบบอ่ืนใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมท่ีจะเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(๕) การพัฒนาทักษะอาชีพใหม จากความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมของชุมชน 

(๖) การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญหาทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
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(๗) การดําเนินงานในรูปแบบลักษณะอ่ืน ๆ ตามท่ีผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปาหมายของสํานักวิทยบริการ 

ไดหมอบหมาย เพ่ือใหเกิดการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

๔.๓ เง่ือนไขท่ัวไป  

๑) ผูรับจางและผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ของผูวาจาง 

๒) ถาผูรับจางมีความประสงคจะยกเลิกการจาง  

(๑) ผูรับจางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรใหแกผูวาจาง ไมนอยกวา  ๓๐ วัน เวนแตผู

วาจาง เห็นสมควรและไดอนุญาตใหยกเลิกการจางได  

(๒) ในแตละเดือน ถาผูรับจางไมมาปฏิบัติงานตอเนื่องเกิน ๑๕ วัน ผูวาจางจะทบทวน

การจางปฏิบัติงานและยกเลิกสัญญาจางหรือขอตกลง 

๓) ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการจางขอหนึ่งขอใด และเปนเหตุใหงานราชการ

เสียหาย ผูวาจาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายหรือผูควบคุม สามารถยกเลิกการจางไดหรือคิด

คาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกผูรับจางตามความเปนจริงหรือตามท่ีผูวาจาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายหรือ

ผูควบคุมพิจารณา 

๕. ระยะเวลาการจาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (มกราคม ๒๕๖๔ - ธันวาคม ๒๕๖๔) 

๖. อัตราคาจางและการจายเงิน 

๖.๑ อัตราคาจาง 

๑) ประชาชน ในอัตรา ๙,๐๐๐ บาท ตอเดือน  

๒) บัณฑิตจบใหม ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน  

๓) นักศึกษา ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน 

๖.๒ การจายเงิน 

การจายเงินคาจางประจําเดือน กําหนดจายเงินเปนงวด ๆ งวดละหนึ่งเดือน ตามเดือนแหงป

ปฏิทิน โดยจะจายใหเม่ือผูรับจางไดทํางานท่ีรับจางตามขอกําหนดในสัญญาและคณะกรรมการผูตรวจรับ

พัสดุไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว 

๗. รายละเอียดการสงมอบ 

๗.๑ ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีผู

วาจางหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาจางกําหนด 

๗.๒ ผูรับจางจะตองสงมอบงานเปนรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม 

๒๕๖๔ ณ พ้ืนท่ีตําบลท่ีตนปฏิบัติงาน 
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๗.๓ ผูรับจางตองรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบจากหนวยงานจางงาน พรอมหลักฐาน

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานเพ่ือใชประกอบการตรวจรับ 

๘. กําหนดการดําเนินการคัดเลือก 

วัน/เดือน/ป การดําเนินการ 

๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับสมัครออนไลน 

๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการคัดเลือกผูสมัคร 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการคัดเลือก 

๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายงานตัว ปฐมนิเทศ และทําสัญญาจาง 

1 มกราคม ๒๕๖๔ เริ่มปฏิบัติงาน 

*หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถติดตามขอมูลไดท่ี www.oas.psu.ac.th 

๙. ไฟดเอกสารประกอบการสมัครในระบบ 

๙.๑ ประเภทประชาชนท่ัวไป 

(๑) รูปถายหนาตรง ชุดสุภาพ ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา จํานวน ๑ ชุด 

(๒) สําเนาบัตรประชาชน (พรอมลงนามสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ชุด 

๙.๒ ประเภทบัณฑิตจบใหม 

(๑) รูปถายหนาตรง ชุดสุภาพ ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา จํานวน ๑ ชุด 

(๒) สําเนาบัตรประชาชน (พรอมลงนามสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ชุด 

(๓) สําเนาใบจบการศึกษา หรือ สําเนาใบปริญญาบัตร (พรอมลงนามสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ชุด 

(๔) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (พรอมลงนามสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ชุด 

๙.๓ ประเภทนักศึกษา 

(๑) รูปถายหนาตรง ชุดสุภาพ ไมสวมหมวกหรือแวนตาดํา จํานวน ๑ ชุด 

(๒) สําเนาบัตรประชาชน (พรอมลงนามสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ชุด 

(๓) สําเนาบัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา (พรอมลงนามสําเนาถูกตอง) จํานวน ๑ ชุด 

ท้ังนี้สํานักวิทยบริการจะดําเนินการรับสมัครเฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และไดดําเนินการสงไฟล

เอกสารประกอบการรับสมัครในระบบ ตามท่ีระบุไวเทานั้น 
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๑๐. วัน เวลา การรับสมัคร 

ผูสนใจสามารถยื่นสมัครออนไลนไดท่ี www.oas.psu.ac.th ในวันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓โดย

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะปดระบบการรรับสมัครทางออนไลนในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๒๓.๕๙ น. เปนตนไป และสามารถติดตอสอบถามไดท่ี ๐๗๓-๓๓๑-๓๐๐ (ในวันและเวลา

ราชการ) 

เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผู มี คุณสมบัติ ท่ัวไป และ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในแบบฟอรมการ

สมัครพรอมท้ังแนบหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวากรณี

ใด ๆ ใหถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูสมัครรายนั้น 

๑๑. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะใหคณะกรรมการฯ ท่ีสํานักวิทยบริการแตงตั้งข้ึนเปนผู

พิจารณา โดยคัดเลือกจากขอมูลการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเปนไป

ตามเง่ือนไขของประกาศฯ ครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

๑๒. การประกาศผลผูท่ีไดรับคัดเลือก 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะประกาศผลผูท่ีไดรับคัดเลือก ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีเว็บไซต www.oas.psu.ac.th (วันประกาศผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถติดตามขอมูลไดท่ี

เว็บไซตดังกลาว) 

๑๓.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

ในระหวางปฏิบัติงาน ถาผูรับจางไดกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคล หรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีไดกระทําข้ึนนั้นดวยตนเอง 

ท้ังนี้ การจางดําเนินงานครั้งนี้ ไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการและไมถือเปนการจางแรงงาน          

ท่ีผูวาจางกับผูรับจางจะมีนิติสัมพันธในฐานะ “นายจาง....ลูกจาง”ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   9  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

                        (ลงชื่อ)         สมพร  ชวยอารีย 

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร ชวยอารีย) 

                                   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   

        สําเนาถูกตอง 

           
 (นางสาวจอมใจ  เพชรกลา)       จอมใจ/ราง/พิมพ/ทาน 

   นักวิชาการอุดมศึกษา 
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                  ชองทางการสมัคร 

สมัครประเภทประชาชนท่ัวไป 

 
 

สมัครประเภทบัณฑิตจบใหม 

 
 

สมัครประเภทนักศึกษา 

 
 

 


