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ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยนักวิจัย 

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

ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประสงคเปดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยนักวิจัย จํานวน  2  อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร 
ตําแหนง ผูชวยนักวิจัย จํานวน 2 อัตรา  
1.๑  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท  ๑5,000  บาท 
1.2  ปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการ  
1.3  ระยะเวลาการจาง 1 ป 6 ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565 

 2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
2.1  สําเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา   
2.2  ภูมิลําเนาอยูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
2.3  มีความรูความสามารถในการวิจัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
2.4  มีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft office 
โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point และระบบ 
Internet  
2.5  มีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูล
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติได เชน SPSS 
2.6  หากมีประสบการณในการทํางานดานการวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
2.7  ภาระงาน ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชความรูดานการวิจัย สืบคนขอมูล เตรียมขอมูล
สําหรับการวิจัย วางแผนการวิจัย เก็บขอมูล วเิคราะหขอมูล  และสรุปผล  

- ลงพื้นที่เก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมายและติดตามผลการวิจัย 

- บันทึกและตรวจสอบขอมูล 
- ประสานงานกับภาคีเครือขาย กลุมเปาหมาย และผูที่เกี่ยวของ 
- ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ

หัวหนาโครงการวิจัย 
 

 
 

/3. คุณสมบัติทั่วไป... 
 
 

 



 

 

-2- 
 

3. คุณสมบัติทั่วไป 
3.1  ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 9 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2554 ดังนี้ 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

1. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

(ข)  ลักษณะตองหาม 
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร
ความสามารถหรือเปนโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายไดกําหนด  
3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามระเบียบฉบับนี้หรือกฎหมายอื่น 
4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
6. เปนบุคคลลมละลาย  
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
9. เคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบหรือกฎหมายอื่น 
10. เปนผูกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 

4. รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ 
4.1  รับสมัครตั้งแตวันที่ 30 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 
4.2  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหสมัครทางอินเตอรเน็ต ที่ระบบสมัครงาน

ออนไลน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่
กําหนดในเว็บไซต โทรศัพท 073-331-301  ไมมีคาธรรมเนียมในการสมัคร 

4.3  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  ผานทาง
https://resume.psu.ac.th หรือ website http://edu.psu.ac.th/  (หัวขอขาวรับสมัครงาน) 

4.4  กําหนดการสอบ 
วัน เวลา รายละเอียดการสอบ สถานที่สอบ 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
เวลา  09.00 – 15.00 น. 

สอบสัมภาษณ  100  คะแนน 
คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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4.5 ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผานทาง https://resume.psu.ac.th หรือ website http://edu.psu.ac.th/ 
(หัวขอขาวรับสมัครงาน) 

5. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร  
5.1  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาสีเขม และไมใสผาคลุมหนาซึ่งถาย

มาแลวไมเกิน 6 เดือน อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน 1  รูป 
5.2  สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน 1  ฉบับ 
5.3  สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 

ฉบับ 
5.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
5.5  สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
5.6  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ  
6. เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือกไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60  
 

หมายเหตุ 
1.  ผูสมัครเขารับการคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบวาคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเขาปฏิบัติงาน 
2.  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรจะไมจัดสรรที่พักให 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
    (ลงชื่อ)                   เอกรินทร  สังขทอง 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง) 
     คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 
 

 
 
        สําเนาถูกตอง 
 
  
(นางจุฬาลักษณ  ธรรมวิฐาน)        
    พนักงานบริหารทั่วไป         จุฬาลักษณ   ราง/พิมพ/ทาน         
 



 

 

 


