ประกาศสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
-----------------------------------ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีควำมประสงค์ จะรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้ ส มัครต้องมีคุณสมบัติ ทั่ว ไปและไม่มีลั กษณะต้องห้ ำมตำมข้อ 9 ของข้อบังคั บ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2559
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. กำหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือตำมกฎหมำยอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลำย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่
ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกงำน เพรำะกระทำผิดวินัยตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัย หรือกฎหมำยอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
2.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
2.3 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
/3. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง

-23. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง อัตรำค่ำจ้ำง และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ตำมรำยละเอียดแนบ
ท้ำยประกำศรับสมัครฉบับนี้
4. กาหนดการรับสมัคร
4.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 กันยำยน 2563
4.2 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 กันยำยน 2563
ผ่ำนทำง https://resume.psu.ac.th และ http://rdo.psu.ac.th
5. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลื อกให้สมัครทำงอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงำนออนไลน์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดใน
เว็บไซต์ สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7428-6940, 088-7840678
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน
6.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำสีดำ
จำนวน 1 รูป
ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile
6.2 สำเนำปริญญำบัตรและสำเนำ Transcript ฉบับสมบูรณ์
จำนวน 1 ฉบับ
ซึ่งผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจว่ำสำเร็จกำรศึกษำในวันปิดรับสมัคร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
6.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนำใบแสดงกำรผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร (เฉพำะเพศชำย)
จำนวน 1 ฉบับ
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
6.6 เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมี) เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(หากเอกสารและหลักฐานในระบบสมัครงานไม่ครบถ้วน หรือข้อความไม่ชัดเจนจะไม่มีสิทธิ์สอบ)
7. ค่าธรรมเนียม
7.1 ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ จำนวน 100 บำท เข้ำเลขที่บัญชี
565-286382-0 ชื่อบัญชี สานักวิจัยและพัฒนา ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด สำขำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
7.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งแจ้ ง กำรช ำระเงิ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรสมั ค รสอบทำงเว็ บ ไซต์
https://resume.psu.ac.th โดยปฏิ บั ติ ต ำมขั้ น ตอนที่ ก ำหนดในเว็ บ ไซต์ ภำยในวั น ที่ 25 กั น ยำยน 2563
หำกไม่ดำเนินกำรแจ้งกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครผ่ำนทำงเว็บไซต์ที่กำหนดข้ำงต้นภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำ
ท่ำนไม่มีสิทธิ์สอบ และค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.3 เมื่อดำเนินกำรข้อ 7.1 และ 7.2 เรียบร้อยแล้ว ให้ ส่งหลักฐำนใบโอนเงินค่ำธรรมเนียม
กำรสมัครสอบ มำยังอีเมล arom.r@psu.ac.th
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-38. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ
8.1 กองทุน ส ำรองเลี้ ยงชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลั ยสะสม 3-15% มหำวิทยำลั ยสมทบ
3-5%)
8.2 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย
8.2.1 ค่ำรักษำพยำบำลในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน
20,000 บำทต่อปี โดยครอบคลุมญำติสำยตรง (บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร)
8.2.2 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีผู้ป่วยนอก จำนวนไม่เกิน 20 ครั้ง/ปีงบประมำณ เบิกจ่ำย
ได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท
8.2.3 ค่ำเล่ำเรียนบุตร
8.3 กองทุนสวัสดิกำร
8.3.1 เงินกู้ยืมประกอบกิจกรรมวัฒนธรรม
8.3.2 เงินกู้ยืมซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
8.3.3 เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของบุตร
8.3.4 เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ
8.4 โครงกำรเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 100% โดยได้รับส่วนลด
ดอกเบี้ย MRR-1%
8.5 กำรเป็นสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์ (ช.พ.ค.)
8.6 สิทธิประกันสังคมโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์
9. วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การผ่านคัดเลือก
9.1 สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนด้ำนกำรประสำนงำนวิจัยกับภำคอุตสำหกรรม
2) ควำมรู้ด้ำนกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรวิเครำะห์และกำรนำเสนอ
3) ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร และทักษะในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ
9.2 สอบสัมภำษณ์ (100 คะแนน)
9.3 ผู้ที่ถือว่ำผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องสอบได้คะแนนในแต่ละวิธีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
ประกำศ ณ วันที่ 9 กันยำยน 2563

(ศำสตรำจำรย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิจัยและพัฒนำ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563
ตาแหน่งที่คัดเลือก
ตาแหน่ง
สังกัด
อัตราค่าจ้าง

นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ
สำนักวิจัยและพัฒนำ
19,500 บำท

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทุกสำขำ
2. มีควำมรับผิดชอบสูง มีควำมละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้ำนกำรสื่อสำร มีควำมอดทน และควบคุม
อำรมณ์ได้ดีในสถำนกำรณ์ที่อำจมีควำมกดดัน
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐำนต่ำง ๆ ทั้งกำรจัดทำเอกสำรรำชกำร
สื่อเพื่อกำรนำเสนอ และสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
4. มีควำมสำมำรถเป็นเลขำนุกำรที่ประชุม เช่น ร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร แปลเอกสำร เตรียมเรื่อง
และเตรียมกำรประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรดำเนินกำร
ประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
5. มีทักษะในกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษได้ในระดับดี
6. มีจิตบริกำร มีควำมตั้งใจในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถทำงำนเป็นทีมได้เป็นอย่ำงดี
7. สำมำรถปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่รวมถึงต่ำงจังหวัดได้
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. วำงแผนงำนด้ำนกำรประสำนงำนวิจัยกับภำคอุตสำหกรรม เช่น สำรวจ ลงพื้นที่ เข้ำพบ จัดประชุม-กิจกรรม
เข้ำร่วมประชุม-กิจกรรม โดยเขียนโครงกำร-กิจกรรมต้นน้ำเพื่อเชิญชวนอำจำรย์ นักวิจัยเข้ำร่วมให้ได้โจทย์วิจัย ควำม
ต้องกำรจำกภำคอุตสำหกรรม (หรืออำจได้รับมอบหมำยจำกผู้บริหำร) รวมถึงโครงกำร-กิจกรรมปลำยน้ำเพื่อกำร
เผยแพร่ ขยำยผลจำกกำรประสำนงำน
2. ประสำนงำน ติดตำม ประเมินผล และสรุปผลกำรประสำนงำนโครงกำรที่มีสัญญำจ้ำงวิจัย หรือมีควำม
ร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมแล้ว
3. วำงแผนพัฒนำระบบงำนบูรณำกำรเครือข่ำยเชิงรุกทั้งภำยใน (กับเจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ และนักวิจัย จำก
ทุ กคณะ/หน่ ว ยงำน/วิ ท ยำเขต) และภำยนอกมหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อให้ เ กิด เครื อข่ำ ยควำมร่ว มมื อด้ ำ นกำรวิ จั ย กั บ
ภำคอุตสำหกรรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
4. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน “กำรประสำนงำนวิจัยกับภำคอุตสำหกรรม”
5. ร่วมพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรประสำนงำนวิจัยกับภำคอุตสำหกรรม
6. ใหบริกำรคำปรึกษำ/ขอมูลเกี่ยวกับนโยบำย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ตลอดจนประกำศและเอกสำรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวิจัยและนวัตกรรม (หรือวิจัยและพัฒนำ) กับภำคอุตสำหกรรม แก่อำจำรย์ นักวิจัย
ผูประกอบกำร/ภำคอุตสำหกรรม และผู้สนใจ
7. ติ ด ต่ อประสำนงำนระหว่ ำ งนั กวิ จั ย ในมหำวิ ท ยำลั ย นั กวิ จั ย ภำยในเครือข่ำ ยภำคใต้ ต อนล่ ำ ง และ
ภำคอุตสำหกรรม
8. ดำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรวิจัยและพัฒนำภำครัฐร่วมเอกชนในเชิงพำณิชย์ และโครงกำรวิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก ตลอดจนกำรติดตำมประเมินผล และกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย และส่งเสริมให้เกิด
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
9. งำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ได้รับมอบหมำย

