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ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลกูจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรพัฒนำห้องเรียนพเิศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

(Science and Mathematics Program: SMP) ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
--------------- 

  ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ประสงค์เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวโครงกำรพัฒนำห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Science and 
Mathematics Program: SMP) ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนสังกัดโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

  1.  ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 
   1.1  อัตรำเงินเดือนวุฒิปริญญำตรี 15,000 บำท 
   1.2  ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบัติงำนในสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้  

       เดือนละ 2,500 บำท 

2.  คุณสมบัติของผูส้มัคร 
          2.1 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
                (ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศฉบบันี้) 

2.2 คุณสมบัติทั่วไป 
      1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไปและไมม่ีลักษณะต้องหำ้มตำมข้อ 9 ของข้อบังคับ   
          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนเงินรำยได้ 
          มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2554 ดังนี ้

        (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
             1. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
             1. เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
             2. เป็นคนวิกลจริตหรอืจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

             หรือเป็นโรคที่คณะกรรมกำรพนกังำนเงินรำยไดก้ ำหนด 
             3. เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำม 

   ระเบียบฉบบันี้ หรอืกฎหมำยอื่น 
             4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
             5. เป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
             6. เป็นบุคคลล้มละลำย 
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           7. เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดใหจ้ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส ำหรบัควำมผิด 
                                           ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิดลหุโทษ 
           8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรัฐวิสำหกจิ องค์กำรมหำชน  

 หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
           9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกเพรำะกระท ำผิดวินัยตำมระเบียบ 

 หรือกฎหมำยอื่น 
           10. เป็นผู้กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรบัรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน 

   หน่วยงำนของรัฐ 

  3.  รำยละเอียดกำรรับสมัครและรำยละเอียดกำรสอบ 
   3.1  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนำคม – 30 เมษำยน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ 
คัดเลือกให้สมัครทำงอินเทอรเ์น็ต ที่ระบบสมัครงำนออนไลน์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์https://resume.psu.ac.th  
และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสำร 073-348-322 
   3.2  ประกำศรำยช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือก วันเวลำสอบ และสถำนที่สอบ ในวันที่  
12 พฤษภำคม 2565 ผ่ำนทำง website https://resume.psu.ac.th http://edu.psu.ac.th/  (หัวข้อข่ำวรับ
สมัครงำน) 

4.  เอกสำรและหลกัฐำนที่ใช้ในกำรสมัคร 
   4.1  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
จ ำนวน  1  ชุด 
   4.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง
จ ำนวน  1  ชุด 
   4.3  ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน(ใช้ฉบับจรงิ)  จ ำนวน  1  ชุด 
   4.4  รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสเีข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำซึ่งถ่ำย
มำแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  1  รูป 
   4.5  เอกสำรอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส(ถ้ำมี) พร้อมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน  1  ชุด 
   4.6  เพศชำย ให้แนบส ำเนำหนงัสือส ำคัญแบบ สด.8 หรอืส ำเนำใบรับรองผลกำรเข้ำ
รับกำรตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทหำร พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน  1  ชุด 
   4.7  หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยมืจำกกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำ
รำยละเอียดข้อมลูบญัชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
   4.8  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร  จ ำนวน  50  บำท เข้ำเลขที่บัญชี 704-300365-3 
ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน หรอื
บัญชี เดินสะพัดธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด สำขำสงขลำนครนิทร์ (ปัตตำนี) และจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
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5.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
   ผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือก ต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
 
  หมายเหต ุ
   1.  ผู้สมัครเข้ำรบักำรคัดเลือก หำกภำยหลังตรวจสอบพบว่ำคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง
ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รบักำรจ้ำงเข้ำปฏิบัติงำน 
   2.  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทรจ์ะไมจ่ัดสรรที่พักให้ 

    ประกำศ  ณ  วันที่  30  มีนำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
                                    (ลงช่ือ)                      เอกรินทร์  สงัข์ทอง 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ส ำเนำถูกต้อง  
 

        
         (นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน)์                                                       บุรินทร์      ทำน 
              พนักงำนบรหิำรทั่วไป                                                           ธรรญชนก  ร่ำง/พิมพ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(Science and Mathematics Program: SMP) ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี  30  มีนาคม 2565 

 
 

ต าแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วุฒิปริญญำตรี  สำขำวิชำกำรเงนิและบญัชี  

อัตราเงินเดือน ๑5,000 บำท 

หน้าท่ีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
 1. จัดท ำเอกสำรขออนุมัติใช้และเบกิจ่ำยเงินทกุหมวดรำยจำ่ย (SMP)  

  2. จัดท ำบญัชีคุมค่ำใช้จ่ำยเงินโครงกำร SMP 

  3. ขออนุมัติจัดโครงกำรและด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 4. ตรวจสอบเอกสำรกำรเงินและพสัดุทกุหมวดรำยจ่ำย (SMP) 

 5 ภำระงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันบรรจุถึงเดือนกันยำยน 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


