
 

 

 
( ส ำเนำ) 

 
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์   

    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
………………………………….    

 ด้วยส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นพนักงำน
รำชกำรมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต ำแหน่ง พนักงำนบริหำรทั่วไป ต ำแหน่งเลขท่ี 088 ค่ำตอบแทนเดือนละ 
18,000.-บำท จ ำนวน 1 อัตรำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีสัญชำติไทย 
2. มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
4. ไม่เป็นผู้มีกำยภำพทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
5. ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่
เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้รับกำรกระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐ 
8. ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
9. ถ้ำเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร 
และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมที่ระบุในประกำศนี้ ผู้สมัครต้องตรวจสอบและ

รับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตรงตำมประกำศรับสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แล้วปรำกฏว่ำคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศ ก็จะถือว่ำผู้นั้นขำดคุณสมบัติ            

2. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้สมัคร 
วุฒิปริญญำตรีทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ กำรจัดกำรสำรสนเทศ หรือสำขำอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ภำระหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
1. พัฒนำและสร้ำงสรรค์สื่อจำกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยของคณะและวิทยำลัยใน

วิทยำเขตปัตตำนี 
2. ยกระดับคุณภำพวำรสำรทำงวิชำกำรของส ำนักวิทยบริกำรให้เป็นวำรสำรที่ได้รับกำร

รับรองในฐำนข้อมูล TCI และสกอ. และสู่ระบบบริหำรจัดกำรแบบออนไลน์เต็มรูป 
3. พัฒนำระบบจัดเก็บและเผยแพร่ควำมรู้ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกกระบวนกำรจัดกำร

ควำมรู้เพื่อยกระดับองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
4. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

             /3. วัน เวลำ... 
 
 
 



 

 

3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
3.1 รับสมัครวันที่ 29 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 
3.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและตำรำงสอบวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 
3.3 สอบคัดเลือกข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์วันที่ 21 พฤศจิกำยน 2557 
3.4 ประกำศผลสอบกำรคัดเลือกวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 

4. สถำนที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสำมำรถติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่ 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ต ำบลรูสะ
มิแล    อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 94000 โทร.0 7333 1300 ส ำหรับผู้ที่สมัครทำงไปรษณีย์จะ
ถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร 

5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
     5.1 ใบสมัครจ ำนวน 1 ชุด ดำวน์โหลดได้จำก http://secret.oas.psu.ac.th 

5.2 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตำด ำขนำด 1 นิ้ว ซ่ึงถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป  
5.3  ส ำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ (Transcript)  
5.4 ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือส ำเนำเอกสำรรับรองวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยได้อนุมัติแล้ว                           
ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร       
5.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
5.6 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  
5.7  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  
5.8 เพศชำย ให้แนบหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน) หรือใบรับรองผล
กำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำรไปด้วย  
5.9 เอกสำรอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส                              
5.10 หนังสือแนะน ำตัวของผู้สมัคร (ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ชุด 
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ 

6. ค่ำธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมคนละ 100. – บำท 

7. เกณฑ์กำรตัดสิน ผู้เข้ำสอบคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์กำรสอบแต่ละประเภทไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

ประกำศ  ณ  วันที่      28  ตุลำคม  พ.ศ. 2557 

   (ลงชื่อ)  อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ 
          (รองศำสตรำจำรย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ) 

                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร  ปฏิบัติรำชกำรแทน  
                                                              อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 
 
       ส ำเนำถูกต้อง 
     จอมใจ เพชรกล้า 
(นำงสำวจอมใจ เพชรกล้ำ) 
  นักวิชำกำรอุดมศึกษำ                      จอมใจ ร่ำง/พิมพ์/ทำน 
 



                    ใบสมัครเลขที่………………. 

 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป 
………………………………. 

1. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหนง  

(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………… ……………………………………………………… 

ที่อยูที่ติดตอได………………………………………….…………… วัน/เดือน/ปเกิด อายุ 

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

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………… สถานที่เกิด เช้ือชาติ 

E-mail Address…………………………………………………….. ………………………... ……………………….. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………….. สถานภาพสมรส สัญชาติ 

ออกใหที่อําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………….. ……………………….. ……………………….. 

วันเดือนปที่ออกบัตร………………….หมดอายุ…………..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 

 ……………………….. ……………………….. 

อาชีพปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………. 

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………….. 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 

                 ป พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

      จาก        ถึง   

    

    

    

    

    

    

หลักสูตรเพิ่มเติม                  การฝกอบรม 

  

  

  

  

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปหลัง) 

                  ป พ.ศ.        ชื่อและที่อยู     ตําแหนงงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

       จาก          ถึง      ของหนวยงาน       หนาท่ีโดยยอ   

      

      

      

      

      

ติดรูปถาย 

1 นิ้ว 

 



 -2- 
โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี) 

 

 

 

 

โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้ 

อยางไรบาง 

 

 

 

 

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 

 

 

 

 

 

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อบุคคล 

ที่เปนญาติหรือเพื่อน) 

     ชื่อและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 

    

    

    

    

    

 
6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม 

ตรงกับความจริง  ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 

 

 

           ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร 

                   (……………………………………………) 

      ย่ืนใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..  
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