
(สําเนา) 
 

            ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 

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

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จํานวน  1  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จํานวน 1 อัตรา  
1.๑  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท  ๑5,000  บาท 
1.2  ปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ  
1.3  ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่เดือน 10 มีนาคม 2564 – 10 มนีาคม 2565 

 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
2.1  สําเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโททกุสาขาวิชา   
2.2  ภูมิลําเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.3  มีความรู้ความสามารถในการวิจัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่
2.4  มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point และระบบ 
Internet  
2.5  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ เช่น SPSS 
2.6  หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.7  ภาระงาน ดังน้ี 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านการวิจัย สืบค้นข้อมลู เตรียมข้อมลู
สําหรับการวิจัย วางแผนการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  และสรุปผล  

- ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เป้าหมายและติดตามผลการวิจัย 

- บันทึกและตรวจสอบข้อมูล 
- ประสานงานกับภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย และผูท้ี่เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หัวหน้าโครงการวิจัย 
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3. คุณสมบัติทัว่ไป 
3.1  ต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์พ.ศ.2554 ดังน้ี 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(ข)  ลักษณะต้องห้าม 
1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือเป็นโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กําหนด  
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบฉบับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6. เป็นบุคคลล้มละลาย  
7. เคยถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบหรือกฎหมายอ่ืน 
10. เป็นผู้กระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

4. รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ 
4.1  รับสมัครต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564  
4.2  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมคัรทางอินเตอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงาน

ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่
กําหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท ์073-331-301  ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

4.3  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผ่านทาง
https://resume.psu.ac.th หรือ website http://edu.psu.ac.th/  (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) 

4.4  กําหนดการสอบ 
วัน เวลา รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ 

วันที่  3 มีนาคม  2564 
เวลา  09.00 – 15.00 น. 

สอบสัมภาษณ ์ 100  คะแนน 
คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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4.5 ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 มนีาคม 2564 สามารถดูรายละเอียด
เก่ียวกับการประกาศรายช่ือผ่านทาง https://resume.psu.ac.th หรือ website http://edu.psu.ac.th/ 
(หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) 

5. เอกสารและหลักฐานทีใ่ช้ในการสมัคร  
5.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใสผ่้าคลุมหน้าซึ่งถ่าย

มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จํานวน 1  รูป 
5.2  สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1  ฉบับ 
5.3  สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง จํานวน 1 

ฉบับ 
5.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
5.5  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
5.6  สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรอง

สําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
6. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือกได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  
 

หมายเหต ุ
1.  ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมม่ีสิทธ์ิได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
2.  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์จะไม่จัดสรรท่ีพักให ้

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
 
 

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

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
        สําเนาถูกต้อง 
 
  
(นางจุฬาลักษณ์  ธรรมวิฐาน)             จุฬาลักษณ์   ทาน 
    พนักงานบริหารทั่วไป               รอฮานี        ร่าง/พิมพ์ 

 
 


