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ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จํานวน 1 อัตรา 

……………………………………….. 

 ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  ตําแหนงนักวิชาการอุดศึกษา เลขท่ีอัตรา 554 (ครั้งท่ี 2) ฉบับลงวันท่ี 8 

กันยายน พ.ศ. 2563  ไดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงิน

รายไดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 554 อัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้ การรับ

สมัครไดเสร็จสิ้นแลว  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว 

และขอประกาศรายชื่อมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ดังนี้ 

 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 554 

ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ                     ชื่อ - สกุล 

1 001 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา 

2 002 นางสาวคอลีเปาะ อาแว 

3 003 นายศิรวิทย อุคติ 

4 004 นางสาวอารยา ตันสุพล 

5 005 นางสาวกูรรอตูไอนี ปะนาฆอ 

6 006 นายนิมูฮําหมัดฟาฏิน สาแม 

7 007 นางสาวสูไรดา ดอเฮ็ง 

8 008 นางสาวสุตมัย ณ สงขลา 

9 009 นายพรชัย ลิ้มเจริญ 

10 010 นายอัฟฟาน ตุลยศักดิ์ 

11 011 นางสาวศิรดา เหาะเจริญ 

12 012 นางสาวนาวัล ราษฎรนิยม 

13 013 นางสาวฮัซวานี เบ็ญจวงค 

14 014 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี 

/ลําดับท่ี 15.... 



 

 

              ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 554 (ตอ) 

ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ                     ชื่อ - สกุล 

15 015 นางสาวปวีณา ศิลามณีเวช 

16 016 นางฐิติกาญจน ขวัญไฝ 

17 017 นางสาวปานไพลิน เพ็ชรพญา 

18 018 นางสาวอมรรัตน ไชยสุวรรณ 

19 019 นางสาวมนัสดา ดีอาเส็น 

20 020 นางสาวจิราภรณ เล็กขํา 

21 021 นางสาวอารียา หวาหลํา 

22 022 นางสาวญาดา ชีระจินต 

23 023 นางสาวมุลยานา  ดะอุแม 

24 024 นางสาวสรวรรณ ศรีเมือง 

25 025 นางสาวซูไวบะห กาหลง 

26 026 นางสาวสุวัยบะห ลาเตะ 

27 027 นางสาวฮัซลามีย เบ็ญจวงค 

28 028 นายสะการิยา สาอุ 

29 029 นางสาวรอฮันนี เจะเลาะ 

30 030 นายอดุลวิทย อาแว 

31 031 นางสาวโศภิตชา อังครอนันต 

32 032 นายพลพีร ดายทอง 

33 033 นายอาหมัด โอกาศ 

34 034 นางสาวธีมาพร ศักดิ์ภิรมย 

35 035 นายเนติวัฒน รัตนวรรณ 

36 036 นางสาวปวีทิพย ทองศรีสุข 

37 037 นางสาวชนิกานต บุญสนอง 

38 038 นางมรกต เวชพิทักษ 

39 039 นายอารีซี อาแว 

40 040 นายอาดัม ไกรสุทรังค 

41 041 นางสาวสูร ี มะสะนิง 

42 042 นางสาวณัฐกานต บังเกิดผล 

43 043 นายอัลฮาดีย โตะเด็ง 

 

/ลําดับท่ี 44... 



 

 

               ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 554 (ตอ) 

ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ                     ชื่อ - สกุล 

44 044 นางสาวอิลมูนา วายาโยะ 

45 045 นางสาวจิตราภรณ กําจรศุภสวัสดิ ์

46 046 นางสาวนูรีซาวาต ี สาเมาะ 

47 047 นางสาวพิมพปวีณ ชาติสันติกุล 

48 048 นางสาวแวนูซีลา โซะ 

49 049 นางสาวนิฮาซานา อายัม 

50 050 นางสาวนูรอีน ยีหมานใบ 

51 051 นางสาวกิตติญา อาจเท่ียงธรรม 

52 052 นางสาวพิมพาภรณ แวววันจิตร 

 จึงขอใหผูมีรายชื่อดังกลาวเขารับการคัดเลือกตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  7  กันยายน พ.ศ. 2563 

 

    

    

(รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จาํนวน 1 อัตรา 

ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 554 

วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ  

วันเสาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน 

1. ความรู ความสามารถทั่วไปเก่ียวกับเร่ือง

นโยบายและแผน การวางแผนกลยุทธ 

หลักการวางแผน การจัดการคุณภาพ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการ 

3. ความสามารถและความถนัดเชิงเหตุและผล 

4. ความรู ความถนดัและความสามารถทั่วไป

ดานการศึกษา 

5. ภาษาอังกฤษ 

หองแคแสด ชั้น 2 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี

วันเสาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

(จะแจงใหทราบอีกคร้ังหนึ่ง) 

 

 

- ความรูเก่ียวกับการคนควา การจัดการ

ขอมูล การคํานวณ การจัดการสารสนเทศ 

การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล การ

นําผลการวิเคราะหขอมูลไปใชประโยชนใน

การวางแผนการบริหารองคกร 

วันพฤหัสบดทีี่ 12 พฤศจกิายน 2563   

เวลา 14.00 น. เปนตนไป ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ Website  

http://edu.psu.ac.th/ 

https://resume.psu.ac.th/ 

วันจันทร ที่ 16 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 09.00 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ 

- ใหนําเสนอ portfolio (แฟมสะสมผลงาน) 

หองประชุม 1 ชั้น 1 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี

 

 

 

http://edu.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/


 

 

วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ  

วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

 

ประกาศราชื่อผูสอบผาน  

 

Website  

http://edu.psu.ac.th/ 

https://resume.psu.ac.th/ 

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

รายงานตัว ณ สํานักงานบริหารคณะ 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เร่ิมปฏิบัติงาน           - 

 

เกณฑการตัดสิน   

ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธี ดังนี้  

 1) สอบขอเขียน และสอบปฏิบตัิคอมพิวเตอร รวมกันไดคะแนนไมต่าํกวารอยละ 70 จะมีสิทธิส์อบสัมภาษณ 

 2) สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

 3) สอบขอเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร และสอบสัมภาษณ ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 

หมายเหตุ 

- ขอใหผูเขารับการสอบคัดเลือก นําบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบดวย 

- แตงกายสุภาพเรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/


 

 

(สําเนา) 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  

จํานวน 1 อัตรา 

……………………………………….. 

 ตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได  ตําแหนงนักวิชาการอุดศึกษา เลขท่ีอัตรา 554 (ครั้งท่ี 2) ฉบับลงวันท่ี 8 

กันยายน พ.ศ. 2563  ไดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จางดวยเงิน

รายไดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 554 อัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท นั้น บัดนี้ การรับ

สมัครไดเสร็จสิ้นแลว  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว 

และขอประกาศรายชื่อมีผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ดังนี้ 

 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 554 

ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ                     ชื่อ - สกุล 

1 001 นางสาวมาริสา เศรษฐธารา 

2 002 นางสาวคอลีเปาะ อาแว 

3 003 นายศิรวิทย อุคติ 

4 004 นางสาวอารยา ตันสุพล 

5 005 นางสาวกูรรอตูไอนี ปะนาฆอ 

6 006 นายนิมูฮําหมัดฟาฏิน สาแม 

7 007 นางสาวสูไรดา ดอเฮ็ง 

8 008 นางสาวสุตมัย ณ สงขลา 

9 009 นายพรชัย ลิ้มเจริญ 

10 010 นายอัฟฟาน ตุลยศักดิ์ 

11 011 นางสาวศิรดา เหาะเจริญ 

12 012 นางสาวนาวัล ราษฎรนิยม 

13 013 นางสาวฮัซวานี เบ็ญจวงค 

14 014 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี 

 

/ลําดับท่ี 15.... 

 

 



 

 

              ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 554 (ตอ) 

ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ                     ชื่อ - สกุล 

15 015 นางสาวปวีณา ศิลามณีเวช 

16 016 นางฐิติกาญจน ขวัญไฝ 

17 017 นางสาวปานไพลิน เพ็ชรพญา 

18 018 นางสาวอมรรัตน ไชยสุวรรณ 

19 019 นางสาวมนัสดา ดีอาเส็น 

20 020 นางสาวจิราภรณ เล็กขํา 

21 021 นางสาวอารียา หวาหลํา 

22 022 นางสาวญาดา ชีระจินต 

23 023 นางสาวมุลยานา  ดะอุแม 

24 024 นางสาวสรวรรณ ศรีเมือง 

25 025 นางสาวซูไวบะห กาหลง 

26 026 นางสาวสุวัยบะห ลาเตะ 

27 027 นางสาวฮัซลามีย เบ็ญจวงค 

28 028 นายสะการิยา สาอุ 

29 029 นางสาวรอฮันนี เจะเลาะ 

30 030 นายอดุลวิทย อาแว 

31 031 นางสาวโศภิตชา อังครอนันต 

32 032 นายพลพีร ดายทอง 

33 033 นายอาหมัด โอกาศ 

34 034 นางสาวธีมาพร ศักดิ์ภิรมย 

35 035 นายเนติวัฒน รัตนวรรณ 

36 036 นางสาวปวีทิพย ทองศรีสุข 

37 037 นางสาวชนิกานต บุญสนอง 

38 038 นางมรกต เวชพิทักษ 

39 039 นายอารีซี อาแว 

40 040 นายอาดัม ไกรสุทรังค 

41 041 นางสาวสูร ี มะสะนิง 

42 042 นางสาวณัฐกานต บังเกิดผล 

43 043 นายอัลฮาดีย โตะเด็ง 

 

/ลําดับท่ี 44... 



 

 

               ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 554 (ตอ) 

ลําดับท่ี เลขท่ีนั่งสอบ                     ชื่อ - สกุล 

44 044 นางสาวอิลมูนา วายาโยะ 

45 045 นางสาวจิตราภรณ กําจรศุภสวัสดิ ์

46 046 นางสาวนูรีซาวาต ี สาเมาะ 

47 047 นางสาวพิมพปวีณ ชาติสันติกุล 

48 048 นางสาวแวนูซีลา โซะ 

49 049 นางสาวนิฮาซานา อายัม 

50 050 นางสาวนูรอีน ยีหมานใบ 

51 051 นางสาวกิตติญา อาจเท่ียงธรรม 

52 052 นางสาวพิมพาภรณ แวววันจิตร 

 จึงขอใหผูมีรายชื่อดังกลาวเขารับการคัดเลือกตามรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้ 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  7  กันยายน พ.ศ. 2563 

 

    

                    (ลงชื่อ)              เอกรินทร  สังขทอง 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สําเนาถูกตอง 

 

 

 (นางฐิติกาญจน  ขวัญไฝ) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป                      ฐิติกาญจน  ราง/พิมพ/ทาน 

 



 

 

 

รายละเอียดแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได จาํนวน 1 อัตรา 

ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหนงเลขที่ 554 

วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ  

วันเสาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบขอเขียน 

1. ความรู ความสามารถทั่วไปเก่ียวกับเร่ือง

นโยบายและแผน การวางแผนกลยุทธ 

หลักการวางแผน การจัดการคุณภาพ การ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ

ราชการ 

3. ความสามารถและความถนัดเชิงเหตุและผล 

4. ความรู ความถนดัและความสามารถทั่วไป

ดานการศึกษา 

5. ภาษาอังกฤษ 

หองแคแสด ชั้น 2 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี

วันเสาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 13.30 – 16.30 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

(จะแจงใหทราบอีกคร้ังหนึ่ง) 

 

 

- ความรูเก่ียวกับการคนควา การจัดการ

ขอมูล การคํานวณ การจัดการสารสนเทศ 

การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล การ

นําผลการวิเคราะหขอมูลไปใชประโยชนใน

การวางแผนการบริหารองคกร 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 14.00 น. เปนตนไป ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ Website  

http://edu.psu.ac.th/ 

https://resume.psu.ac.th/ 

วันจันทรที่ 16 พฤศจิกายน 2563   

เวลา 09.00 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ 

- ใหนําเสนอ portfolio (แฟมสะสมผลงาน) 

หองประชุม 1 ชั้น 1 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี

 

 

http://edu.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/


 

 

วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่สอบ  

วันจันทรที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

 

ประกาศราชื่อผูสอบผาน  

 

Website  

http://edu.psu.ac.th/ 

https://resume.psu.ac.th/ 

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

รายงานตัว ณ สํานักงานบริหารคณะ 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เร่ิมปฏิบัติงาน           - 

 

เกณฑการตัดสิน   

ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธี ดังนี้  

 1) สอบขอเขียน และสอบปฏิบตัิคอมพิวเตอร รวมกันไดคะแนนไมต่าํกวารอยละ 70 จะมีสิทธิส์อบสัมภาษณ 

 2) สอบสัมภาษณ ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 

 3) สอบขอเขียน สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร และสอบสัมภาษณ ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 70 

หมายเหตุ 

- ขอใหผูเขารับการสอบคัดเลือก นําบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบดวย 

- แตงกายสุภาพเรียบรอย 

 

http://edu.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/

