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ประกาศคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนักงานเงินรายได้  
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

----------------------------------------------------------- 
 
        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานเงินรายได้ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
                  1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร  
                      ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1  อัตรา วุฒิปริญญาตรี รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 
                  2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
                      2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
                       (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
                            1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
                            2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
                       (ข) ลักษณะต้องห้าม 
                           1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
                           2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
                           3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมายอื่น 
                           4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                           5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                           6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
                           7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                           8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ 
หน่วยงานอื่นๆของรัฐ 
                           9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระท าผิดวินัยตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือกฎหมายอื่น 
                         10) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 

                  /2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรบัสมัคร…… 
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                  2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
                  2.3 ไม่ เป็นผู้ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม              
เพื่อการศึกษาผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
  

      3. อัตรำเงินเดือน  
- วุฒิปริญญาตรี   อัตราเงินเดือน   12,000 บาท 
  ค่าตอบแทนพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ2,500 บาท 

 
                4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์                         
                  4.1 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา) 
                  4.2 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ  

 
                5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
                  ตั้งแต่วันที่  7  มิถุนายน  2565 ถึงวันที่  21 มิถุนายน  2565 
 
                6. วิธีกำรสมัคร 
                   สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามข้ันตอนการสมัครงานที่ก าหนดในเว็บไซต์ หรือสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 73333 1301 โทรสาร 0 7334 8322  
 

                7. ค่ำธรรมเนียม 
                   7.1 ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 50 บาท 
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) เลขที่บัญชี 704-300365-3  ช่ือบัญชี            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานีและ จะไม่จ่ำยเงินคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 
                 7.2 แจ้งกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th     
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดในเว็บไซต์ภำยในวันท่ี 21 มิถุนำยน  2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
กำรสมัครท่ีก ำหนดและไม่ได้แจ้งกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครภำยในวันท่ีระบุจะถือว่ำท่ำนไม่มีสิทธิ์สอบ 
                 โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครใหม้ีความครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบบันี้  
และหากเจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารของผูส้มคัรแลว้พบว่าไมค่รบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผูส้มคัร  
ขาดคุณสมบัติและไมม่ีสทิธ์ิในการสอบคัดเลือก 
 
                 8. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
                  1) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลอืกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัต ิ
การศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร และเอกสารอื่น ๆ  ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th 

                 /2) ประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบ...... 

https://resume.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/
https://resume.psu.ac.th/
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                   2 )  ป ร ะ ก า ศ ร า ย ช่ื อ ผู้ มี สิ ท ธ์ิ ส อ บ ใ น วั น ที่  2 8   มิ ถุ น า ย น  2 5 6 5   ผ่ า น ท า ง
https://resume.psu.ac.th และ websitehttp://eduit.pn.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน)  
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322 
                   3) สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่าน
เกณฑ์ แต่ละวิธี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
                  
                9. เอกสำรท่ีใช้ในกำรสมัคร 
    9.1 รูปถายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว  
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จ านวน 1 รูป 

9.2 ส าเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
9.3 ส าเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
9.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
9.5 ส าเนาทะเบียนบานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

   9.6 หลักฐานการช าระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างช าระ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
   9.7 เพศชาย ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือ 
ใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
   9.8 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส าเนาทะเบียนสมรส (ถามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ฉบับ 

9.9 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จ านวน 1 ฉบับ 
 

                10. เอกสำรท่ีใช้ในวันรำยงำนตัว  
                     10.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                     10.2 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                     10.3 หลักฐานการช าระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างช าระ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                     10.4 เพศชายสัญญาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                     10.5 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ฉบับ 
                     10.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้       
ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรายงานตัว) 
 
 
 

/โดยผู้สมัครจะต้อง…… 
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                     โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสารทุกฉบับ         
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับการบรรจุในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น 
 
                      ประกาศ ณ วันที่   7    มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ลงช่ือ)                  เอกรินทร์  สังข์ทอง 
       (รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 

                คณบดีคณะศึกษำศำสตร์  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            ส ำเนำถูกต้อง 

          
 (นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน์)                                                             ธรรญชนก  ร่ำง/พิมพ ์
      เจ้ำหน้ำที่บรหิำรทั่วไป                           บุรินทร์       ทำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสำรแนบ....1....... 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนเงินรำยได้  

ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี  
ลงวันท่ี  7  มิถุนำยน  2565 

 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี 

 

 
ภำระงำนท่ีจะต้องปฏิบัติ 

1. จัดท าบญัชีควบคุมการใช้จ่ายเงินทัง้เงินรายได้ และเงินงบประมาณ 
2. รับเงินและออกใบเสรจ็รบัเงินรายได้โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมธัยมศึกษา) น าส่งเงินรายได้โรงเรียนสาธิตฯ      

(ฝ่ายมัธยมศึกษา)ตอ่งานการเงินวิทยาเขตปัตตานี 
3. จัดท าข้อมลูการขอรับสิทธ์ิเรียนฟรี 15 ปี ตรวจสอบเอกสารเรียนฟรี 15 ปี และส ารวจใบเสร็จรับเงินค่า

เครื่องแบบนกัเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
4. จัดท าข้อมลูรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส ในระบบ e-MENSCR 
5. รับผิดชอบการท างานในระบบ PSU-MAS 
6. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติงำน 
ผู้ได้รับการบรรจเุป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ใหท้ดลองปฏิบตัิงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกิน

หนึ่งปี นับตัง้แต่วันที่บรรจ ุ

สังกัดหน่วยงำน 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

วุฒิกำรศึกษำ คุณสมบัติเฉพำะ รำยละเอียดกำรสอบ 

โรงเรียนสาธิตฯ 
(ฝ่ายมัธยมศึกษา) 

1 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตร ี
 
 
 
 

- สาขาวิชาการเงินและบัญชี 
- หากมีประสบการณ์       
ในการท างาน ด้านการเงิน
และบญัชีอย่างน้อย 3 ปี
และสามารถปฏิบัตงิาน
ระบบ PSU Management  
Systemได้ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

- ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเบกิ
จ่ายเงิน 
- ระเบียบกระทรวงการคลงัภาครัฐ 
- การเขียนหนังสือราชการ 
- ความรู้ทั่วไป 


