
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

……………………………………….. 

   ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมคัร 
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๘  ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง   
2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ

เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
3) เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
7) เคยถูกจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ 

หรือกฎหมายอ่ืน 
10) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 

 ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
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 อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องไปท าการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มี
ผลการตรวจเป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายของประกาศรับสมัครนี้ 

3. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
3.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษำยน 2562 
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 17 เมษำยน 2562 

4. ค่ำธรรมเนียม 
4.1 ผู้สมคัรจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท 

5. สถำนที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
เลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๑๘๑ 
ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓-๓๓๑๓๐๔ 
หรือ 073-313928-45 ต่อ 3028  
 ส าหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยจัดส่ง
เอกสารการสมัครมายังที่อยู่เดียวกันที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้ระบุวงเล็บมุมซองด้วยข้อความว่า “เอกสารสมัครงาน”
พร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 100 บาท 

6. วิธีกำรคัดเลือก 
 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ 

7. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การสอบแต่ละประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

8. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบในกำรสมัคร 
8.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จ านวน 1 ชดุ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่าย

มาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน จ านวน ๑  รูป  
8.2 หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) และหรือหนังสือรับรองโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ชุด 
8.3 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือส าเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ก่อนวันที่

ยื่นใบสมัคร และส าเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ชุด 
8.4 กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบ

คุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยขอให้เจ้าตัวติดต่อกับส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. โทร. ๐๒-๓๕๔-๕๔๘๑ 

8.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด 
8.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ชุด 
8.7 หลักฐานอื่นใด (ถ้ามี)  เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล จ านวน 1 ชุด 
8.8 เพศชาย ให้แนบหนังสือส าคัญแบบ สด.๘ (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้า

ตรวจเลือกทหารแบบ สด.๔๓ หรือหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวข้องทางทหารไปด้วย จ านวน 1 ชุด 
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 ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในส าเนาเอกสารทุกฉบับ        
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น    
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่ มีสิทธิ์
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

9. ขั้นตอนกำรรับสมัคร 
9.1 ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วยตนเอง 

หรือส่งทางไปรษณีย ์
9.2 เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการโดยตรงมาท าการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป 

9.3 มหาวิทยาลัยจะบรรจุผู้ที่ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติที่
ท่านใช้สมัคร 

ประกาศ   ณ   วันที่   6   มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 
       

(ลงชื่อ) ปริศวร์ ยิ้นเสน  
(ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
ส ำเนำถูกต้อง   

   
(นำงวำสนำ  สีลำภเก้ือ)   
นักวิชำกำรอุดมศึกษำ  วำสนำ/ร่ำง/พิมพ์/ทำน 
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รำยละเอียดกำรคัดเลือกพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 อัตรำ 
 

อัตรำที่ 1 ต ำแหน่งเลขที่ 3729 

ชื่อต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ   

อัตรำเงินเดือน 19,500 บำท 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผล
การฏิบัติงาน 

2. มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล 
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
5. มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก 
7. มีประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาบุคลากร 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. งานการเจ้าหน้าที่  
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกค าสั่งจ้าง (ต่อเนื่อง) 

พนักงานเงินรายได ้
1.2 การขอต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
1.3 การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ การขอท าหนังสือเดินทางราชการและ

การขอลงตราวีซ่า 
1.4 การขอเปลี่ยนสถานภาพบุคลากร การโอน/ย้าย/ลาออก และการขอท าบัตรประจ าตัว 
1.5 การขอปรับ/เพ่ิมวุฒิการศึกษา  
1.6 ฐานข้อมูลจ่ายเงินเดือนตรงของข้าราชการ งานข้อมูลในระบบ MIS-DSS 
1.7 งานสวัสดิการบุคลากร 
1.8 งานวินัย 
1.9 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1.10 การเสนอชื่อ/การแต่งตั้งบุคคลได้รับรางวัลประเภทต่างๆ 
1.11 งานประสานการสรรหาผู้สมควรจะด ารงต าแหน่งคณบดีคณะต่าง ๆ ที่ว่างลง 

2. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



- 5 - 
 
อัตราที่ 2 ต ำแหน่งเลขที่ 3730 

ชื่อต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี   

อัตรำเงินเดือน 19,500 บำท 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ทางด้านด้านบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือ สาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอ่ืน
แต่มีลักษณะเดียวกัน 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 

1. มีความรู้ความสามารถในการท างานทางด้านการเงินและบัญชี 
2. มีความรู้ความสามารถด้านฐานข้อมูล และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล 
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
5. มีความรู้และทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทัศนคติเชิงบวก 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1. งานคลัง : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี การรับเงิน-ส่งเงิน การบันทึกบัญชี การจัดท า
รายงาน ทั้งเงินรายได้คณะและเงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 

2. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



แบบ พ.1/42

เลขที่……….……….

                        ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร              รูปถาย
                                                                                                                                                                                     ขนาด 1 นิ้ว

                           ตําแหนง…………………………………..…………………

คณะ/หนวยงานที่สมัคร   …………………………………………………………………

เงินเดือนที่ตองการ   ……………………. บาท         ลักษณะงาน          Full Time               Part Time

1. ขอมูลทั่วไป

เลขที่บัตรประชาชน   ……………………………………………..

ชื่อ   ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….

เพศ             ชาย               หญิง       วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………….. อายุ ………… ป

เชื้อชาติ………………………….  สัญชาติ …………………………..

2. สถานที่ติดตอไดสะดวก

บานเลขที่ …………… หมูที่ ……  หมูบาน……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………………….

ตําบล/แขวง……………………… อําเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……………………

รหัสไปรษณีย ………..…………..  โทรศัพท ……………………………E-mail …………………………………….

3. วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

ปริญญาโท          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ. ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

ปริญญาเอก            วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….

อื่น ๆ          วุฒิการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา …………………………….

                               สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สําเร็จ พ.ศ.  ………………

          เกรดเฉลี่ย  …………………….
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4. ประวัติการทํางาน  เรียงตามลําดับครั้งสุดทายไปหาครั้งแรก

• สถานที่ทํางานครั้งสุดทาย  ………………………………………….……………………………………………..

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

• สถานที่ทํางาน

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

• สถานที่ทํางาน

ตําแหนง …………………………………………………………………………………………………………….

ตั้งแตเดือน …….……………..ป …….…. ถึงเดือน……..……………ป ….………เงินเดือน ………………บาท

สาเหตุที่ออก …………………………………………………………………………………………………………

5. ภาษา             พูด                              อาน                         เขียน

                  ภาษาอังกฤษ                             ดีมาก                            ดีมาก                         ดีมาก

ดี                                   ดี                               ดี

พอใช                            พอใช                          พอใช

        ภาษาอื่น ๆ  ระบุ                        ดีมาก                            ดีมาก                         ดีมาก

ดี                                   ดี                               ดี

พอใช                            พอใช                          พอใช

6. ความรูทางคอมพิวเตอร    ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

7. ผลงานทางวิชาการ   ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

8. ประสบการณพิเศษอื่น ๆ    ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ……………….…………………………ผูสมัคร

         (……………………………………….)

………/………………./……….

หมายเหตุ   กรอกขอมูลใหไดรายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชนของทานเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ

                   เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัวทานเพิ่มเติมพรอมกับใบสมัครได

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า "ไม่เป็นผู้ที�กองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศกึษายื�นคาํฟ้องต่อศาลกรณีผิดสัญญา
กู้ยืมเงนิจากกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศกึษา (กยศ.)"


	ประกาศ(ครั้งที่15-2562)กจ.การเงิน2อัตรา(สำเนา)
	01_ใบสมัครพม(แนบประกาศ)



