
สำเนา 

                                                  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา   ตำแหน่งเลขที่ 2588 

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

            ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีความประสงค์

จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งเลขที่ 

2588 โดยมีอัตราค่าจ้าง 17,290 บาท   ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2551 ข้อ 8  ดังนี้ 

 (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

1  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

2  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
          (ข)  ลักษณะต้องห้าม 

1.  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 

2.  เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่

กำหนดในกฎ ก.พ.อ. 

3.  เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมาย

อื่น 

4.  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

5.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

6.  เป็นบุคคลล้มละลาย 

7.  เคยถูกจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ 

8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 

10. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  หากภายหลังตรวจสอบพบว่า

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 

/2. คุณสมบัติ... 



2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

2.1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา   

3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการและจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

3.1. มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานด้านกิจการนักศึกษา 

3.2. มคีวามรู้และความสามารถในการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์โปรแกรม Microsoft office และฐานขอ้มลู   

        ไดเ้ปน็อยา่งด ี

3.3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสำนักงานในหน่วยงานราชการและเอกชน 

3.4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ/งานธุรการ 

4. หลักฐานการสมัคร 

4.1. สำเนารายงานผลการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (Transcript)  จำนวน  1  ฉบับ 

4.2. สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง     จำนวน   1  ฉบับ 

4.3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   จำนวน   1  ฉบับ 

4.4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน   1  ฉบับ 

4.5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน   3   รูป 

4.7   ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็น

ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  จำนวน  1  ฉบับ 

8.   หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส  ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 

     5.   กำหนดการดำเนินการคัดเลือก 

ระยะเวลารับสมัคร (ในวันเวลาราชการ)      วันที่   27  กรกฎาคม   2559  – 26  สิงหาคม  2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  วันที่   31   สิงหาคม   2559 

วันสอบ          จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

  

     6.   สถานที่รับสมัคร  

                ผู ้ประสงค์ จะสมั ครให้ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเอง ณ  สำนั กงานเลขานุการ           

คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี อาคาร 18 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ 

หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันปิดรับสมัครไปยัง งานการเจ้าหน้าที่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181  ถนนเจริญประดิษฐ์  ตำบลรูสะมิแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  

94000 โทร. 0-7331-3928-45   ต่อ 1719  หรือ 0-7331-3126 

/7.รายละเอียด... 



   7.  รายละเอียดการคัดเลือก  

          เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว  คณะศิลปกรรมศาสตร์จะพิจารณาจากใบสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ต้องการมาทำการคัดเลือก ดังนี้ 

7.1 สอบขอ้เขยีน 

7.2 สอบปฏบิตั ิ

7.2 สอบสมัภาษณ ์      

8.  เกณฑ์การตัดสิน 

       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามวิธีการสรรหาและคัดเลือก  จะต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ

สอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70 

9.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

          ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  คนละ   100  บาท 
       

ประกาศ  ณ  วันที่   27   กรกฎาคม   พ.ศ.  2559   

  

            
         (ลงชื่อ)  นภดล   ทิพยรัตน์ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์) 
                  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          สำเนาถูกต้อง 

(นางสาวมัสหยา  วงษ์หอมทอง) 
     นักวิชาการอุดมศึกษา        มัสหยา/ร่าง/พิมพ์/ทาน 



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
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