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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลกูจ้างช่ัวคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภายใต้การก ากบัของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการ วมว.) ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
--------------------- 

 
   ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์เปิดรบัสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(โครงการ วมว.)  ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี  
โดยมรีายละเอียดดงันี ้

  1.  ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
   ต าแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จ านวน 1 อัตรา (เพศชาย) 

1.1 อัตราเงินเดือนวุฒปิรญิญาตรี 12,000  บาท 
   1.2  ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผูป้ฏิบัติงานในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้  

       เดือนละ 2,500 บาท 

  2.  คุณสมบัตขิองผูส้มัคร 

2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
      (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบบันี้) 

2.2 คุณสมบัติทั่วไป 
      1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัตทิั่วไปและไมม่ีลักษณะต้องหา้มตามข้อ 9 ของ      
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
     พนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554 ดังนี้ 

         (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
         1. เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
         (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
         1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
         2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

              หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงนิรายไดก้ าหนด 
         3. เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสัง่พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

    ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
         4. เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอันดี 
         5. เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
         6. เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

       /7. เคยถูกจ าคุก... 
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        7.  เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับความผิดที่ 

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ องค์การมหาชน  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ 

หรือกฎหมายอื่น 
        10. เป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ 

  3.  รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ 
   3.1  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 25 เมษายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัคร
สอบคัดเลือกใหส้มัครทางอินเทอร์เน็ต ทีร่ะบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
https://resume.psu.ac.th/index.aspx และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่ก าหนดในเว็บไซต์  
สามารถสอบถามได้เพิ่มเติม โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322 
   3.2  ประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิสอบคัดเลือก วันเวลาสอบและสถานที่สอบในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง website http://edu.psu.ac.th/  (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) 
   3.3  รายละเอียดการสอบ ดังนี ้

    3.3.1 สอบข้อเขียน 
- ความรู้ในการจัดโครงการ                
- ความรู้ทางจิตวิทยาเด็ก 
- การออกแบบสื่อกราฟิก 
- การประชาสมัพันธ์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ        

    3.3.2 สอบสัมภาษณ์ 

  4.  เอกสารและหลกัฐานที่ใช้ในการสมัคร 
   4.1  ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
จ านวน  1  ชุด 
   4.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
จ านวน  1  ชุด 
   4.3  ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน(ใช้ฉบับจรงิ)  จ านวน 1 ชุด 
   4.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสเีข้ม และไมใ่ส่ผ้าคลมุหน้าซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน  1  รูป 
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   4.5  เอกสารอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) พร้อมรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ชุด 
   4.6  เพศชาย ให้แนบส าเนาหนงัสือส าคัญแบบ สด.8 หรอืส าเนาใบรับรองผลการเข้า
รับการตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทหาร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ชุด 
   4.7  หลักฐานการช าระเงินกู้ยมืจากกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ในหน้า
รายละเอียดข้อมลูบญัชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างช าระ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
           4.8  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  จ านวน  50  บาท   เข้าเลขทีบ่ัญชี 704-300365-3     
ช่ือบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน หรือบญัชี
เดินสะพัดธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  5.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ทีผ่่านการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 คือสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  
 
  หมำยเหต ุ
   1.  ผู้สมัครเข้ารบัการคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รบัการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
   2.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจ์ะไมจ่ัดสรรที่พักให้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่   22   มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

                                     (ลงช่ือ)      เรชา  ชูสุวรรณ 
       (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการแทน 
      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

 
 

                   ส าเนาถูกต้อง  
 

        
         (นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน)์                                                       บุรินทร์      ทาน 
              พนักงานบรหิารทั่วไป                                                           ธรรญชนก  ร่าง/พิมพ ์



รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์  

ภำยใต้กำรก ำกับของมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ (โครงกำร วมว.) ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
ฉบับลงวันท่ี 22 มีนำคม 2565 

 
ต ำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จ านวน 1 อัตรา 

อัตรำค่ำจ้ำง 12,000 บาท  

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
                    1.  เพศชาย 

2. วุฒิปรญิญาตรทีางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. มีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ สามารถท างานเป็นทมี  

      มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 
หน้ำท่ีลักษณะงำนท่ีรับผิดชอบ 
 1. ดูแลรับผิดชอบ และจัดกจิกรรม/โครงการพฒันาผูเ้รียน ประเมินผลและจัดท ารายงานผล 
การจัดกจิกรรม 
  2. ก ากับดูแล ติดตาม ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินการ 
จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3. ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหารงานทั่วไป 
 4. ร่วมวางแผน ติดตามงาน ติดตามผลการปฏิบัตงิานและรายงานผลการด าเนินงาน 
 5. จัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นวัตกรรม ผลงานและกิจกรรม/โครงการต่างๆ  
 6. สามารถดูแลรับผิดชอบนกัเรียนโครงการฯภายในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการ
ดูแลนักเรียนประจ าหอพกั รวมถึงการท ากจิกรรมของนักเรยีนนอกสถานที่ได้ 
 7. ปฏิบัตงิานอื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 


