
 
(ส ำเนำ) 

 
 

ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน  

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4311 
--------------------------------------------- 

  ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์       
เปิดรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
จ ำนวน  1  อัตรำ  เพื่อปฏิบัติงำนสังกัดคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี                         
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

  1.  ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4311 จ ำนวน 1 อัตรำ วุฒิปรญิญำตรี 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ     
  

  2.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร  
               2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์    

ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสบิแปดปีบริบรูณ์ 
         2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
        1.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
        2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม.ก ำหนด 
        3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบงัคับ
มหำวิทยำลัย หรือตำมกฎหมำย 
        4.  เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
        5.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืงหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        6.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกจิ         
องค์กำรมหำชน หรอืหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

 
 
 

/9.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก…. 
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        9.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมระเบียบ 
หรือกฎหมำยอื่น 
        10. เป็นผู้กระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรบัรำชกำรหรอืเข้ำปฏิบัติงำนใน 
หน่วยงำนของรัฐ    . 
 

3. อัตรำเงินเดือน 
        3.1 วุฒิปริญญำตรี  อัตรำเงินเดือน 19,500  บำท 
                  3.2 ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ 3,500 บำท 
 

4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                         
                      4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
                        4.2 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%) 
                        4.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
                             ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธ์ิของข้ำรำชกำร 
                             ข. ค่ำรักษำพยำบำล 
                             - ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสงัคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลมุ
ตนเองและญำติสำยตรง ไม่เกิน 20,000 บำทต่อปีงบประมำณ) 
                             - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมค ำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยำบำลเอกชน และคลินิก 
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             - รักษำพยำบำลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภำพประจ ำปีได้ทุกสถำนพยำบำลที่มี
แพทย์ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วัน  ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             ค. ตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
                        4.4 กองทุนสวัสดิกำร 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ                  

        - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร 
                             - เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบ ำเพ็ญกุศลศพ 
                        4.5 โครงกำรเงินกู้ ดอกเบี้ยพิ เศษ เพื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์            
ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
                        4.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำและฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 
                        4.7 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ ได้รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น 
 

  5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
         5.1  ตั้งแต่ วันที่  2 พฤศจิกำยน  2565 –  16 พฤศจิกำยน  2565   
      5.2  ประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ วันที่ 18  พฤศจิกำยน  2565 
 

/6. วิธีกำรสมัคร….. 
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6. วิธีกำรสมัคร 
 6.1 สมัครทำงอินเทอรเ์น็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th  
และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม 
ได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์  073-331-301              
โทรสำร 073-348-322 หรอื website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
  6.2 ผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จ ำนวน  100  บำท                                     
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ัญชี 704-300365-3                         
ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัตติำมขั้นตอน และค ำแนะน ำ  
ที่ก ำหนด ค่ำธรรมเนียมจะไมจ่่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเป็นสิทธ์ิเข้ำรบักำรคัดเลอืกแล้ว 
และสง่หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th                  
ภำยในวันที่  16 พฤศจิกำยน  2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรสมัครทีก่ ำหนด และไม่ได้แจง้กำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไมม่ีสทิธ์ิสอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์         
เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนด 
 

  7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
 7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพจิำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัตสิ่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน หนังสือแนะน ำตัวของผู้สมัครและเอกสำรอื่นๆ ทีผู่้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก 
วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดอื่นๆในกำรคัดเลือกให้ผูส้มัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th   
หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
 7.2  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  
 

  8.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัคร 
8.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรอืแว่นตำสีเข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรปู Profile จ ำนวน 1 รูป 
8.2 ส ำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.3 ส ำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.5 หนังสือแนะน ำตัวของผูส้มัคร หรือเอกสำร Portfolio 
 

                    9. เอกสำรท่ีใช้ในวันรำยงำนตัว  
                       9.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.3 หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                         9.4 เพศชำยสัญญำติไทย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

/9.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล….. 
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                         9.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรำยงำนตัว) 
                         
                     โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  1 พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

 (ลงช่ือ)         อลิสรำ  ชมช่ืน 
(ดร.อลิสรำ ชมช่ืน) 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ รักษำกำรแทน 
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 
 

 
 
 

  
                   ส ำเนำถูกต้อง  

                   
         (นำงสำวธรรญชนก  จักรกำญจน)์                                                          ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ ์
              พนักงำนบรหิำรทั่วไป                                                                   บุรินทร/์ทำน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน 

ลงวันท่ี  1 พฤศจิกำยน  2565 
***************************** 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  อัตรำเลขที ่ 4311 
สังกัด ส ำนักงำนบรหิำรคณะ คณะศึกษำศำสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    1. วุฒิกำรศึกษำ ไม่ต  ำกว่ำปริญญำตรี ทุกสำขำ 
    2. ถ้ำเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑท์หำร หรอืได้รับกำรยกเว้น 

3. หำกมีประสบกำรณ์ หำกมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในบทบำทหน้ำที และควำมรับผิดชอบ 
จะได้รับกำรพจิำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 

1. งำนเลขำนุกำรผูบ้รหิำรคณะศึกษำศำสตร ์
2. งำนสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 

 3. งำนทะเบียนประวัติบุคลำกร 
 4. งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
 5. งำนพัฒนำบุคลำกร 
 6. งำนสำรบรรณ 
 7. ปฏิบัติงำนอื น ๆ ที ได้รบัมอบหมำย 
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีต้องการ 

1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถงำนด้ำนเลขำนุกำร กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล กำรส่งเสริม และกำรพฒันำ
สมรรถนะบุคลำกร และกำรจัดสวัสดิกำร 

2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมส ำนักงำน (Office) และโปรแกรมกำรประชุมทำงไกล   
เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet เป็นต้น 

3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นอย่ำงดี เช่น โปรแกรมส ำเรจ็รปูต่ำง ๆ ที เป็น ประโยชน์      
ต่อกำรปฏิบัติงำน กำรใช้อินเทอรเ์น็ต รวมถึงใช้งำนระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที เกี ยวข้องกับบทบำทหน้ำที  
และควำมรับผิดชอบได ้

4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำข้อมลู วิเครำะห์ปัญหำ และสรปุผล 
5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำร วำงแผน ประสำนงำน และกำรทงำนเป็นทีม 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรอืร้น มีควำมคิดรเิริ มสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ มีควำมละเอียดรอบคอบ มจีิตบริกำร 
และมีทัศนคติเชิงบวก 

7. มีควำมอดทน มีวินัย และเสียสละทุม่เทในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรทงำนนอกเวลำรำชกำร กำรท ำงำน
ภำยใต้ควำมกดดันและตำมเวลำที ก ำหนดได้ เป็นต้น 
 8. เป็นผูม้ีควำมซื อสัตย์สจุริตต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที  มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม         
และจรรยำบรรณ 

9. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรสื อสำร โต้ตอบในระดบัด ี
10. หำกมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที เกี ยวข้องจะพิจำรณำเป็นกรณีพเิศษ 

วิธีการคัดเลือก 
 1. สอบข้อเขียน 
 2. สอบปฏิบัต ิ
 3. สอบสัมภำษณ์ 
 4. Portfolio 



 
(ส ำเนำ) 

 
 

ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน  

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4310 
--------------------------------------------- 

  ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์       
เปิดรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
จ ำนวน  1  อัตรำ  เพื่อปฏิบัติงำนสังกัดคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี                         
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

  1.  ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4310 จ ำนวน 1 อัตรำ วุฒิปรญิญำตรี 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ     
  

  2.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร  
               2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์    

ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสบิแปดปีบริบรูณ์ 
         2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
        1.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
        2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม.ก ำหนด 
        3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบงัคับ
มหำวิทยำลัย หรือตำมกฎหมำย 
        4.  เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
        5.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืงหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        6.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกจิ         
องค์กำรมหำชน หรอืหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

 
 
 
 

/9.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก…. 
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        9.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือกฎหมำยอื่น 
        10. เป็นผู้กระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรบัรำชกำรหรอืเข้ำปฏิบัติงำนใน 
หน่วยงำนของรัฐ     
 

3. อัตรำเงินเดือน 
        3.1 วุฒิปริญญำตรี  อัตรำเงินเดือน 19,500  บำท 
                  3.2 ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ 3,500 บำท 
 

4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                         
                      4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
                        4.2 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%) 
                        4.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
                             ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธ์ิของข้ำรำชกำร 
                             ข. ค่ำรักษำพยำบำล 
                             - ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสงัคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลมุ
ตนเองและญำติสำยตรง ไม่เกิน 20,000 บำทต่อปีงบประมำณ) 
                             - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมค ำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยำบำลเอกชน และคลินิก 
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             - รักษำพยำบำลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภำพประจ ำปีได้ทุกสถำนพยำบำลที่มี
แพทย์ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วัน  ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             ค. ตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
                        4.4 กองทุนสวัสดิกำร 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ                  

        - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร 
                             - เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบ ำเพ็ญกุศลศพ 
                        4.5 โครงกำรเงินกู้ ดอกเบี้ยพิ เศษ เพื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์            
ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
                        4.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำและฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 
                        4.7 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ ได้รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น 
 

  5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
         5.1  ตั้งแต่ วันที่  2 พฤศจิกำยน  2565 –  16  พฤศจิกำยน  2565   
      5.2  ประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ วันที่  18  พฤศจิกำยน  2565 
 

/6. วิธีกำรสมัคร….. 
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6. วิธีกำรสมัคร 
 6.1 สมัครทำงอินเทอรเ์น็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th  
และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม 
ได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์  073-331-301              
โทรสำร 073-348-322 หรอื website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
  6.2 ผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จ ำนวน  100  บำท                                     
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ัญชี 704-300365-3                         
ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัตติำมขั้นตอน และค ำแนะน ำ  
ที่ก ำหนด ค่ำธรรมเนียมจะไมจ่่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเป็นสิทธ์ิเข้ำรบักำรคัดเลอืกแล้ว 
และสง่หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th                  
ภำยในวันที่  16 พฤศจิกำยน  2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรสมัครทีก่ ำหนด และไม่ได้แจง้กำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไมม่ีสทิธ์ิสอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์         
เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนด 
 

  7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
 7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพจิำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัตสิ่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน หนังสือแนะน ำตัวของผู้สมัครและเอกสำรอื่นๆ ทีผู่้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก 
วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดอื่นๆในกำรคัดเลือกให้ผูส้มัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th   
หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
 7.2  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  
 

  8.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัคร 
8.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรอืแว่นตำสีเข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรปู Profile จ ำนวน 1 รูป 
8.2 ส ำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.3 ส ำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.5 หนังสือแนะน ำตัวของผูส้มัคร หรือเอกสำร Portfolio 
 

                    9. เอกสำรท่ีใช้ในวันรำยงำนตัว  
                       9.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.3 หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                         9.4 เพศชำยสัญญำติไทย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

                         /9.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล…… 

https://resume.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/
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                         9.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรำยงำนตัว) 
                         
                     โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  1 พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ลงช่ือ)         อลิสรำ  ชมช่ืน 
(ดร.อลิสรำ ชมช่ืน) 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ รักษำกำรแทน 
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 
 

 
 
 

  
                   ส ำเนำถูกต้อง  

                   
         (นำงสำวธรรญชนก  จักรกำญจน)์                                                          ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ ์
              พนักงำนบรหิำรทั่วไป                                                                   บุรินทร/์ทำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน 

ลงวันท่ี  1  พฤศจิกำยน  2565 
***************************** 

 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  อัตรำเลขที ่ 4310 
สังกัด ส ำนักงำนบรหิำรคณะ คณะศึกษำศำสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

    1. วุฒิกำรศึกษำ ไม่ต  ำกว่ำปริญญำตรี ทุกสำขำ 
    2. ถ้ำเป็นเพศชำย ต้องผ่ำนกำรเกณฑท์หำร หรอืได้รับกำรยกเว้น 

 3. หำกสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื อกำรสื อสำรได้ดี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพเิศษ 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 
 1. กำรพฒันำหลักสูตรใหม่/กำรปรับปรงุหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับระดับบัณฑิตศึกษำ  
 2. วิเครำะห์และตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักสูตรใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษำ 
 3. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำข้อมลูที เกี ยวข้องกบักำรจัดท ำและปรับปรงุหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 4. กำรประเมินกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษำแห่งชำติ  
 5. กำรประเมินหลักสูตรและกำรจัดกำรหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 6. กำรติดตำมหลักสูตรเพื อบันทึกข้อมูลในระบบประกันคุณภำพหลักสูตร 
 7. อัพเดทข้อมลูหลักสูตรในกำรน ำเข้ำที ประชุมต่ำง ๆ ตำมข้ันตอนกำรอนุมัตหิลกัสูตรด้วยระบบที ทันสมัย 
หรือระบบอื นที ช ำนำญ 
 8. กำรบริหำรจัดกำรรำยวิชำในหลักสูตร สงักัดคณะศึกษำศำสตร์และหลักสูตรที เกี ยวข้อง               
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 9. ประชำสมัพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
 10. ประสำนงำนคณำจำรย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
 11. ปฏิบัติงำนอื น ๆ ที ได้รบัมอบหมำย 
 
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีต้องการ 
 1. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรพฒันำหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับบัณฑิตศึกษำ และกำร
ออกแบบหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำที เน้นสมรรถนะ/ผลลัพธ์กำรเรียนรู้  

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรค ำนวณ กำรวิเครำะหส์ถิติข้ันพื้นฐำน 
3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมส ำนักงำน (Office) และโปรแกรมกำรประชุมทำงไกล   

เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet เป็นต้น 
4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นอย่ำงดี เช่น โปรแกรมส ำเรจ็รปูต่ำง ๆ ที เป็น ประโยชน์ต่อกำร

ปฏิบัติงำน กำรใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้งำนระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมลูที เกี ยวข้องกับ บทบำทหน้ำที และควำม
รับผิดชอบได ้

5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำข้อมลู วิเครำะห์ปัญหำ และสรปุผล 
6. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำร วำงแผน ประสำนงำน และกำรท ำงำนเป็นทีม 

 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรอืร้น มีควำมคิดรเิริ มสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ มีควำมละเอียดรอบคอบ มจีิตบริกำร 
และมีทัศนคติเชิงบวก 

 
 
 



8. มีควำมอดทน มีวินัย และเสียสละทุม่เทในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรท ำงำนนอกเวลำรำชกำร กำรท ำงำน
ภำยใต้ควำมกดดันและตำมเวลำที ก ำหนดได้ เป็นต้น 
 9. เป็นผูม้ีควำมซื อสัตย์สจุริตต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที  มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม         
และจรรยำบรรณ 

10. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรสื อสำร โต้ตอบในระดบัด ี
 
วิธีการคัดเลือก 
 1. สอบข้อเขียน 
 2. สอบปฏิบัต ิ
 3. สอบสัมภำษณ์ 
 4. Portfolio 
 



(ส ำเนำ) 
 
 

ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน  

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4309 
--------------------------------------------- 

  ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีควำมประสงค์       
เปิดรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
จ ำนวน  1  อัตรำ  เพื่อปฏิบัติงำนสังกัดคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี                         
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

  1.  ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ อัตรำเลขที่ 4309 จ ำนวน 1 อัตรำ วุฒิปรญิญำตรี 
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ     
  

  2.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร  
               2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์    

ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสบิแปดปีบริบรูณ์ 
         2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
        1.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
        2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม.ก ำหนด 
        3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบงัคับ
มหำวิทยำลัย หรือตำมกฎหมำย 
        4.  เป็นผู้บกพรอ่งในศีลธรรมอันดี 
        5.  เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมอืงหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
        6.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
        7.  เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกจิ         
องค์กำรมหำชน หรอืหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
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        9.  เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือกฎหมำยอื่น 
        10. เป็นผู้กระท ำกำรทจุริตในกำรสอบเข้ำรบัรำชกำรหรอืเข้ำปฏิบัติงำนใน 
หน่วยงำนของรัฐ    . 

      
3. อัตรำเงินเดือน 

        3.1 วุฒิปริญญำตรี  อัตรำเงินเดือน 19,500  บำท 
                  3.2 ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ 3,500 บำท 
 

4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                         
                      4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
                        4.2 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%) 
                        4.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
                             ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธ์ิของข้ำรำชกำร 
                             ข. ค่ำรักษำพยำบำล 
                             - ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสงัคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลมุ
ตนเองและญำติสำยตรง ไม่เกิน 20,000 บำทต่อปีงบประมำณ) 
                             - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมค ำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยำบำลเอกชน และคลินิก 
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             - รักษำพยำบำลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภำพประจ ำปีได้ทุกสถำนพยำบำลที่มี
แพทย์ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วัน  ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             ค. ตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
                        4.4 กองทุนสวัสดิกำร 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ                  

        - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร 
                             - เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบ ำเพ็ญกุศลศพ 
                        4.5 โครงกำรเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำร
กรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
                        4.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำและฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 
                        4.7 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ ได้รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น 
 

 5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
         5.1  ตั้งแต่ วันที่  2 พฤศจิกำยน  2565 –  16  พฤศจิกำยน  2565   
      5.2  ประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วัน เวลำ และสถำนที่สอบ วันที่  18  พฤศจิกำยน  2565 
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6. วิธีกำรสมัคร 
 6.1 สมัครทำงอินเทอรเ์น็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th  
และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม 
ได้ที่ หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์  073-331-301              
โทรสำร 073-348-322 หรอื website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
  6.2 ผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จ ำนวน  100  บำท                                     
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ัญชี 704-300365-3                         
ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัตติำมขั้นตอน และค ำแนะน ำ  
ที่ก ำหนด ค่ำธรรมเนียมจะไมจ่่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือผู้สมัครเป็นสิทธ์ิเข้ำรบักำรคัดเลอืกแล้ว 
และสง่หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th                  
ภำยในวันที่  16  พฤศจิกำยน  2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่ก ำหนด และไม่ได้แจ้งกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไมม่ีสทิธ์ิสอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์         
เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนด 
 

  7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
 7.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพจิำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัตสิ่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน หนังสือแนะน ำตัวของผู้สมัครและเอกสำรอื่นๆ ทีผู่้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีกำรคัดเลือก 
วัน เวลำ สถำนที่และรำยละเอียดอื่นๆในกำรคัดเลือกให้ผูส้มัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th   
หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
 7.2  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
ต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  
 

  8.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัคร 
8.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรอืแว่นตำสีเข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรปู Profile จ ำนวน 1 รูป 
8.2 ส ำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.3 ส ำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.5 หนังสือแนะน ำตัวของผูส้มัคร หรือเอกสำร Portfolio 
 

                    9. เอกสำรท่ีใช้ในวันรำยงำนตัว  
                       9.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.3 หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                         9.4 เพศชำยสัญญำติไทย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
 

/9.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล……. 
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                         9.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
                         9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรำยงำนตัว) 
                         
                     โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

   ประกำศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกำยน   พ.ศ. 2565 
 
 

 
(ลงช่ือ)         อลิสรำ  ชมช่ืน 

(ดร.อลิสรำ ชมช่ืน) 
รองคณบดฝี่ำยวิชำกำรและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ รักษำกำรแทน 

คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 
 
 

 
 
 

  
                   ส ำเนำถูกต้อง  

                   
         (นำงสำวธรรญชนก  จักรกำญจน)์                                                          ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ ์
              พนักงำนบรหิำรทั่วไป                                                                   บุรินทร/์ทำน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน 
ลงวันท่ี  1 พฤศจิกำยน  2565 

***************************** 
 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  อัตรำเลขที ่ 4309 
สังกัด ส ำนักงำนบรหิำรคณะ คณะศึกษำศำสตร์ 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. ส ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปริญญำตรีหรือเทียบได้ไม่ต  ำกว่ำน้ี  
- สำขำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และองค์กำร  
- สำขำวิชำภำวะผู้น ำ กำรจัดกำร และนวัตกรรม  
- สำขำวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
- สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์เชิงธุรกจิ 
- สำขำวิทยำกำรข้อมูล 
- สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์  
- สำขำวิชำเศรษฐศำสตร ์
- สำขำบรหิำรธุรกจิ 
- สำขำสถิต ิ

2. ถ้ำเป็นเพศชำยต้องผ่ำนกำรเกณฑท์หำร หรอืได้รับกำรยกเว้น (มีหลักฐำนแสดง) 
3. หำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนในบทบำทหน้ำที และควำมรับผิดชอบ จะได้รบักำรพิจำรณำ       

เป็นกรณีพิเศษ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน 
1.  กำรวิเครำะห์ และติดตำมประเมินผล ตำมแผนยุทธศำสตร์ 
2.  กำรจัดท ำเป้ำหมำยข้อตกลงตัวช้ีวัดองค์กร ตำมโครงสรำ้งแผนงบประมำณ/แผน 

โครงกำรระยะสั้นและระยะยำว และแผนพฒันำองค์กร 
3.  กำรประมวลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรใหส้อดคล้องกบัข้อตกลงตัวช้ีวัดตำมแผน 
4.  ทบทวนและประมวลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตรป์ระจ ำปทีี เกิดข้ึนในรอบปี 
5.  สรุปผล และวิเครำะห์ข้อมลูจำกหน่วยงำน น ำเสนอต่อผูบ้รหิำรเพื อใหเ้ป็นไปตำมแผน 
6.  ก ำกับ ตรวจสอบแผนปฏิบัติงำน แผนงบประมำณโครงกำรและแผนพฒันำองค์กร 
7.  วิเครำะห์ผลข้อมลูโครงกำรที ก่อให้เกิดรำยได้ และโครงกำรที เกิดข้ึนในแต่ละเดือนเพื อสร้ำงกำรหำ

รำยได ้และกำรจัดหำงบประมำณ 
8.  จัดท ำแผนงำนด้ำนต่ำงๆ และน ำเสนอต่อผู้บริหำร 
9.  ตรวจกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนใช้จ่ำยงบประมำณ 
10. กำรจัดท ำงบประมำณประจ ำป ี

 11. ปฏิบัติงำนอื น ๆ ที ได้รบัมอบหมำย 
 
 
 
 
 



 
 
ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีต้องการ 

1. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้ำนกำรค ำนวณ และกำรวิเครำะห์สถิต ิเพื อน ำมำกลั นกรองและตีควำม 
ผลลัพท์ของข้อมลู 

2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้คอมพิวเตอรเ์ป็นอย่ำงดี เช่น โปรแกรมส ำเรจ็รปูต่ำง ๆ ที เป็น ประโยชน์      
ต่อกำรปฏิบัติงำน กำรใช้อินเทอรเ์น็ต รวมถึงใช้งำนระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที เกี ยวข้องกับบทบำทหน้ำที           
และควำมรับผิดชอบได ้

3. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรศึกษำข้อมลู วิเครำะห์ปัญหำ สรุปผล และกำรน ำเสนอข้อมลูเชิงภำพ 
(Visualization) สื อสำรข้อมลูออกเป็นกรำฟหรอืภำพที เข้ำใจได้ง่ำย 

4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ ธุรกจิและทกัษะกำรตลำด  
5. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจัดกำร วำงแผน ประสำนงำน และกำรท ำงำนเป็นทีม 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรอืร้น มีควำมคิดรเิริ มสร้ำงสรรค์ใหม่ ๆ มีควำมละเอียดรอบคอบ มจีิตบริกำร 
และมีทัศนคติเชิงบวก 

7. มีควำมอดทน มีวินัย และเสียสละทุม่เทในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรท ำงำนนอกเวลำรำชกำร กำรท ำงำน
ภำยใต้ควำมกดดันและตำมเวลำที ก ำหนดได้ เป็นต้น 
 8. เป็นผูม้ีควำมซื อสัตย์สจุริตต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที  มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม         
และจรรยำบรรณ 

9. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในกำรสื อสำร โต้ตอบในระดบัด ี
 
วิธีการคัดเลือก 
 1. สอบข้อเขียน 
 2. สอบปฏิบัต ิ
 3. สอบสัมภำษณ์ 
 4. Portfolio 


