ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสานักงานบริหารคณะ
-----------------------------ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
สอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก มีดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) จานวน 1 อัตรา
(ภาระงานที่มอบหมายและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค
ตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับฉบับนี้ หรือ
กฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.2 ต้องไม่เป็ น ผู้ ถู กฟ้ อ งร้ องดาเนิ น คดีก รณีผิ ดสั ญ ญากู้ยื มเงิน จากกองทุนเงิน ให้ กู้ยื มเพื่ อ การศึ ก ษา
ตามข้อ 11 (3) ของประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลื อก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
/2.3 ผู้สมัคร...

-22.3 ผู้สมัครที่เคยได้รับ การล้ างมลทินตามประกาศของทางราชการ จะต้องแจ้งรายละเอียดของโทษ
ทางวินัยที่ได้รับ และการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้ คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นการ
ปิดบังข้อมูล และคณะฯ จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
2.4 หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ กต้ อ งตรวจสอบและรั บ รองตนเอง ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ตรงตามประกาศ หากภายหลั ง คณะฯ ตรวจสอบพบว่ า มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศรั บสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน สาหรับผู้ที่เป็น
ลูกหนี้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างชาระ หากได้รับการบรรจุจะต้อง
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยดาเนินการหักเงินชาระหนี้จากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
3. กาหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร
3.1 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2565 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัค รงาน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th/
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
3.3 สอบข้อเขียน (ความรู้เฉพาะตาแหน่งและทดสอบปฏิบัติ) วันที่ 9 สิงหาคม 2565
3.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
3.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน*
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้า
จานวน 1 รูป
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี อัพโหลดเป็นรูป Profile ในระบบสมัครงาน
4.2 สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานแสดงสถานะทางบัญชี (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
จานวน 1 ฉบับ
4.7 สาเนาหนังสือสาคัญแบบ สด.8 หรือสาเนาใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน 1 ฉบับ
(เฉพาะเพศชาย)
4.8 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
4.9 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สาเนาทะเบียนสมรส
ผลคะแนนทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ เป็นต้น
อย่างละ 1 ฉบับ
4.10 ใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จากบุคคลอ้างอิง**
จานวน 2 ท่าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
https://agro.psu.ac.th/agro5/images/stories/HR/formapplication05.pdf (ไม่ต้องแนบไฟล์ แต่
ให้ผู้รับรองส่งมาที่ narttiya.so@psu.ac.th )
หมายเหตุ
* ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ
** บุคคลอ้างอิง คือ บุคคลที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมาก่อน โดยให้แนบใบรับรองคุณสมบัติจาก
หัวหน้างานอย่างน้อย 1 ท่าน และ ใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ เพื่อนร่วมงาน อีก 1 ท่าน
***ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
/5. ค่าธรรมเนียม
...

เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
------------------------------------------รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่ง
ตาแหน่ง “นักวิชาการอุดมศึกษา” (ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์) จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,140 บาท และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท/เดือน
1) คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวารสารศาตร์ นิเทศศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์
สื่ อ สารมวลชน การตลาด การโฆษณา ประชาสั ม พั นธ์ การสื่ อ สารองค์ ก ร เทคโนโลยี ก ารศึกษา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ธุรกิจ) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ สื่ อ อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล ต่ า ง ๆ เ ช่ น Facebook,
Line Official Account, Youtube, Twitter, Instagram, TikTok ฯลฯ
3. มี ค วามรู้ เ รื่ อ งงานตั ด แต่ ง ภาพ ตั ด ต่ อ ภาพ และการตั ด ต่ อ วิ ดี โ อ สามารถใช้ โ ปรแกรม Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Canva, Movavi Video Editor หรือ Adobe Premiere Pro และ
OBS Studio หรือ Application อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
4. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางกลยุทธ์ สร้างคอนเทนท์ให้มี Engagement ที่ดี ทาโฆษณา คิดแคมเปญ
เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี และมีใจรักการให้บริการ
7. มีทักษะการบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการท างาน ชอบการเปลี่ ย นแปลง ความท้ า ทาย และชอบพั ฒ นาสิ่ ง ใหม่ๆ
ตลอดเวลา พร้อมเสนอไอเดียและแนวคิดต่าง ๆ ได้
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีเร่งด่วน ทางานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้ตามสมควร
โดยไม่มีเงื่อนไข
9. หากมีประสบการณ์ในการทางานด้าน Digital marketing หรือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลั ก ษณ์
branding ขององค์กร มี Facebook fanpage หรือช่องทางสื่อออนไลน์อื่นที่มีผู้ติดตามจานวนหนึ่ง
จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
2) หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์
1.1. งานออกแบบ ตัดแต่งภาพ/ตัดต่อภาพ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อออฟไลน์และออนไลน์
ในรูปแบบงานกราฟฟิกเพื่อเผยแพร่
1.2. งานตัดแต่ง/ตัดต่อวิดิโอสาหรับการประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์/สื่อดิจิทัลต่าง ๆ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัล

2.1 ร่วมในการกาหนดกลยุทธ์/วางแผน และดาเนินประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและ branding ขององค์กร
2.2 ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2.3 สื่อสาร ตอบคาถาม และให้ข้อมูลผ่านสื่อที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือ
เมื่อมีผู้ติดต่อขอข้อมูล
2.4 ประเมินผล ติดตาม รายงานความเคลื่อนไหว รายงานผลการโฆษณา สรุป และวิเคราะห์ผล
ของการดาเนินงานด้านสื่อออนไลน์/สื่อดิจิทัลต่าง ๆ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3) การทางาน ปฏิบัติงานสังกัดสานักงานบริหารคณะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

