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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313 

--------------------------------------------- 
 

  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์       
เปิดรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
จ านวน  1  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

  1.  ต ำแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
       ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313 จ านวน 1 อัตรา วุฒิปรญิญาตรี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ     
  

  2.  คุณสมบัตท่ัิวไปของผู้สมัคร  
               2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ 
         2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
        1.  เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง 
        2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบ เปน็คนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม.ก าหนด 
        3.  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบงัคับ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมาย 
        4.  เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี 
        5.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        6.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
        7.  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ         
องค์การมหาชน หรอืหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
 
 
 

/9.  เคยถูกลงโทษให้ออก…. 
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        9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 
หรือกฎหมายอื่น 
        10. เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐ    . 
 

3. อัตรำเงินเดือน 
        3.1 วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดอืน 19,500  บาท 
                  3.2 ค่าตอบแทนพิเศษส าหรบัผูป้ฏิบัติงานสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท 
 

4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                         
                      4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
                        4.2กองทุนส ารองเลีย้งชีพ(พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15%มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%) 
                        4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
                             ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธ์ิของข้าราชการ 
                             ข. ค่ารักษาพยาบาล 
                             - ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร ทันตกรรม 
(ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ) 
                             - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามค าสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก 
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร) 
                             - รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภาพประจ าปีได้ทุกสถานพยาบาลที่มี
แพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครั้ งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร) 
                             ค. ตรวจสุขภาพประจ าปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
                        4.4 กองทุนสวัสดิการ 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ                  

        - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                             - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร 
                             - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบ าเพ็ญกุศลศพ 
                        4.5 โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยพิ เศษ เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์            
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                        4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) และ(ฝ่ายมัธยมศึกษา) 
                        4.7 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชู เกียรติ  ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับข้าราชการอื่นๆ เป็นต้น 
 

  5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
         5.1  ตั้งแต่ วันที่  20 กันยายน  2565 –  20  ตุลาคม  2565   
      5.2  ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบ วัน เวลา และสถานทีส่อบ วันที่ 30 ตุลาคม  2565 
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6. วิธีกำรสมัคร 
 6.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th  
และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม 
ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์  073-331-301              
โทรสาร 073-348-322 หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)  
  6.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน  100  บาท                                     
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เลขทีบ่ัญชี 704-300365-3                         
ช่ือบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปฏิบัตติามขั้นตอน และค าแนะน า  
ที่ก าหนด ค่าธรรมเนียมจะไมจ่่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครเป็นสิทธ์ิเข้ารบัการคัดเลอืกแล้ว 
และสง่หลักฐานการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th                  
ภายในวันที่  20 ตุลาคม  2565 หากไม่ด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครที่ก าหนด และไม่ได้แจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ระบุ จะถือว่าท่านไมม่ีสทิธ์ิสอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์         
เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนด 
 

  7. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
 7.1 เมื่อได้รบัใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลอืกจะพจิารณาจากใบสมัคร ประวัติ
การศึกษา ประวัตสิ่วนตัว ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัครและเอกสารอื่นๆ ทีผู่้สมัครยื่นประกอบ
เป็นหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่นๆในการคัดเลือกให้ผูส้มัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th   
หรือ website http://edu.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)  
 7.2  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลอืก
ต้องผ่านเกณฑ์แต่ละวิธีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  
 

  8.  เอกสำรและหลักฐำนท่ีใช้ในกำรสมัคร 
8.1 รูปถายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสเีข้ม และไมใ่ส่ผ้าคลมุหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรปู Profile จ านวน 1 รูป 
8.2 ส าเนาใบปรญิญา หรือหนงัสอืรบัรอง พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
8.3 ส าเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรบัรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน 1 ฉบับ 
8.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
8.5 หนังสือแนะน าตัวของผูส้มัคร หรอืเอกสาร Portfolio 
 

                    9. เอกสำรท่ีใช้ในวันรำยงำนตัว  
                       9.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                         9.2 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                         9.3 หลักฐานการช าระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างช าระ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                         9.4 เพศชายสัญญาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 

/9.5 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ….. 
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                         9.5 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ฉบับ 
                         9.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 
1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ (ยืน่ในวันรายงานตัว) 
                         
                     โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติใน
การสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  กันยายน   พ.ศ. 2565 
 

 
 

                    (ลงช่ือ)                 เอกรินทร์  สังข์ทอง 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 

 
          ส าเนาถูกต้อง 

           
(นางสาวธรรญชนก  จักรกาญจน์)                                                                    ธรรญชนก  ร่าง/พิมพ์ 
      พนักงานบรหิารทั่วไป                              บุรินทร ์    ทาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณแผ่นดิน 

ลงวันท่ี  20  กันยำยน  2565 
***************************** 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  อัตรำเลขที ่ 4313 
สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

    1. วุฒิการศึกษา  วุฒิปรญิญารีทุกสาขา 
    2. เพศชายหรอืหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรอืได้รับการยกเว้น 

3. มีความรู้ความสามารถและทกัษะงานธุรการ งานสารบรรณ และงานทรพัยากรบุคคลเป็นอย่างดี 
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับหนว่ยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี 

หน้ำท่ีลักษณะงำนท่ีรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานสารบรรณ 
2. ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 
3. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานและบุคคลต่างๆติดต่อนัดหมาย ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน

ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน  
4. ด าเนินการจัดการประชุม งานรบัรอง และพิธีการต่างๆของหน่วยงาน 
5. ร่วมวางแผนการท างานที่รบัผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงาน หรือโครงการบรรลุตาม

เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหนด 
6. ให้บรกิารวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรกึษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่อาจารย์ นักเรียน   

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน  ตอบปญัหาและช้ีแจงเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานในหน้าที ่
7. จัดเกบ็ข้อมลูเบื้องต้น และให้บริการข้อมลูทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบรหิารงานทั่วไป 
8. สนับสนุนภารกจิของหน่วยงาน 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมาย 
10. สามารถเรียนรู้ และศึกษาการปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา รวมถึง   

การปฏิบัตงิานในลักษณะแทนกันได้อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพ 
11. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
วิธีกำรคัดเลือก 
 1. สอบข้อเขียน 
 2. สอบปฏิบัต ิ
 3. สอบสัมภาษณ์ 
 4. Portfolio 
 


