
 

ิส านาี 
 

 
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

            รืไอง  รับสมัครคัดลือกบุคคลพืไอตงตัๅงปຓนลูกจຌางศูนย์วิจัยระบบการป้องกันละดูลผูຌบาดจใบละ 
                    ฉุกฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
  ดຌวยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดลือก
บุคคลพืไอตงตัๅงปຓนลูกจຌางศูนย์วิจัยระบบการป้องกันละดูลผูຌบาดจใบละฉุกฉิน  คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน ํ  อัตรา ดยมีรายละอียดการรับสมัครละคัดลือก ดังนีๅ 
  ํ. ต ำหนงทีไจะด ำนินกำรคัดลือก 

ผูຌชวยวิจัย   จ านวน    ํ    อัตรา 
 

  ๎. คุณสมบัติทัไวไป 

   ๎.ํ  มีอายุเมตไ ากวาสิบปดปบริบูรณ์ 
๎.๎  ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

ปຓนประมุข 
๎.๏  ถຌาผูຌสมัครปຓนพศชายตຌองผานการกณฑ์ทหารลຌว 

 

๏. คุณสมบัติลักษณะตຌองหຌำม 

๏.ํ ปຓนผูຌด ารงต าหนงขຌาราชการการมือง 
๏.๎ ปຓนคนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือนเมสมประกอบ ปຓนคนสมือนเรຌความสามารถหรือ 

ปຓนรคตามทีไ ก.บ.ม. ก าหนด 
         ๏.๏ ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักงาน หรือถูกสัไง฿หຌออกจากงานเวຌกอนตามขຌอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอืไน 

             ๏.๐ ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดี 
         ๏.๑ ปຓนกรรมการบริหารพรรคการมืองหรือจຌาหนຌาทีไ฿นพรรคการมือง 
         ๏.๒ ปຓนบุคคลลຌมละลาย 
 
 
 
 
 
 
 



            ู๎ู 
 
                          ๏.๓ คยถูกจ าคุกดยค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ าคุก วຌนตปຓนทษ ส าหรับความผิดทีไเดຌ
กระท าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ    
                           ๏.๔ คยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
กฎหมายอืไน 
        ๏.๕ คยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากงาน พราะท าผิดวินัยตามขຌอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอืไน 
        ๏.ํ์ ปຓนผูຌคยกระท าการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการหรือขຌาปฏิบัติงาน฿นหนวยงาน
ของรัฐ 
 

  ๐. คุณสมบัติฉพำะต ำหนง 
   คุณสมบัติฉพาะต าหนง อัตราคาจຌาง ละลักษณะงานทีไปฏิบัติ ตามรายละอียดนบ
ทຌายประกาศรับสมัครฉบับนีๅ 
 

  ๑. ก ำหนดกำรรับสมัคร สถำนทีไรับสมัครละวันประกำศรำยชืไอผูຌมีสิทธิขຌำรับกำรคัดลือก 

      ๑.ํ  ก าหนดการรับสมัคร สถานทีไรับสมัคร 
   ๑.ํ.ํ ตัๅงตบัดนีๅ – ๎๑ กันยายน ๎๑๒๏    ปຂดรับสมัคร 
   ๑.ํ.๎ วันทีไ ๎๔ กันยายน ๎๑๒๏    ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ์ขຌารับการคัดลือก 
 

  ๒. อกสำรละหลักฐำนกำรสมัคร 
      ๒.ํ รูปถายหนຌาตรงเมสวมหมวกละเม฿สวนตาด า ขนาด ๏ x ๐ ซนติมตร ถายมาลຌวเม
กิน ํ ป จ านวน ๎ รูป 
      ๒.๎ ฿บสดงคุณวุฒิ ละ฿บรับรองผลการศึกษา ิTranscriptี พรຌอมส านา อยางละ ํ ฉบับ 
      ๒.๏ ส านาบัตรประชาชน ละส านาทะบียนบຌานอยางละ ํ ฉบับ 
      ๒.๐ หนังสือรับรองประสบการณ์ท างานทีไกีไยวขຌองกับหนຌาทีไความรับผิดชอบทีไจะสมัคร ิถຌามีี 
จ านวน ํ ฉบับ 
      ๒.๑ ฿บรับรองพทย์สดงวาเมปຓนรคตຌองหຌามตามกฎ ก.พ.อ. ออก฿หຌเมกิน ํ ดือน นับถึง
วันปຂดรับสมัคร 
       ๒.๒ ฿บสดงการผานกณฑ์ทหาร หรือการเดຌรับการยกวຌนการกณฑ์ทหาร พรຌอมส านา ํ 
ฉบับ ิฉพาะพศชายี 
       ๒.๓ หลักฐานอืไน โ ิถຌามีี ชน ฿บปลีไยนชืไอตัว ชืไอสกุล ฿บทะบียนสมรส พรຌอมส านาอยาง
ละ ํ ฉบับ 
 
 

 
 
 



ู๏ู 

 
 

  ๓. วิธีกำรคัดลือก ละกณฑ์กำรผำนคัดลือก 

      ๓.ํ วิธีการคัดลือก 
   ๓.ํ.ํ    สอบขຌอขียน 
   ๓.ํ.๎  สอบสัมภาษณ์ 
      ๓.๎ กณฑ์การผานการคัดลือก 
   ผูຌผานการคัดลือกตຌองเดຌคะนน฿นตละวิธีเมตไ ากวารຌอยละ ๓์ 
  

    ประกาศ ณ วันทีไ   ํํ  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒๏ 
  
ิลงชืไอี             นงนุช  บุญยัง 
        ิรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช  บุญยังี 

                คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านาถูกตຌอง 
 
อรธีรา  ดຌวงทอง 
ินางสาวอรธีรา ดຌวงทองี         อรธีรา/ราง/พิมพ์ 
นักวิชาการอุดมศึกษา         พใญศรี/ทาน 



รำยละอียดกำรคัดลือกลูกจຌำง 
ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์วิจัยระบบกำรป้องกันละดูลผูຌบำดจใบละฉุกฉิน 

ููููููููููููููููููููููููููููููู 
ชืไอต ำหนง    ผูຌชวยวิจัย จ านวน ํ อัตรา 

 

อัตรำงินดือนริไมตຌน ํ๑,์์์  บาท 
 

คุณสมบัติฉพำะต ำหนง   จบการศึกษาเมตไ ากวาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
 

หนຌำทีไควำมรับผิดชอบ 

ํ.  ประมินผลละสรุปกิจกรรมทุกครัๅง พืไอ฿ชຌรายงานความกຌาวหนຌาทุก ๒ ดือน 
๎.  ติดตามผนงานละกิจกรรม ก ากับผนดย฿ชຌบบประมินละสรุปผลการด านินกิจกรรม 
๏.  สะทຌอนผนงานกิจกรรมทีไปຓนปัญหา ตอหัวหนຌาครงการละผูຌอ านวยการศูนย์วิจัยฯ  
๐.  ประสานงานครงการวิจัย ละลงพืๅนทีไกใบขຌอมูลรวมกับนักวิจัย 
๑.  ถอดทป ถอดบทรียนพืไอสังคราะห์ชุดความรูຌบืๅองตຌน   
๒.  สรຌางบบประมิน฿นการจัดกใบขຌอมูลงานวิจัย การประมวลผลการวิจัย สังคราะห์ ละน าสนอ

ผลการวิจัย  
๓.  จัดท าสืไอ/application/ปสตอร์/ผนพับ/infographic พืไอผยพรขຌอมูลวิจัย   

                     ๔.  จัดประชุมครือขายวิจัยส าหรับคืนขຌอมูลครงการวิจัย 
๕.  รายงานความกຌาวหนຌาของครงการ฿หຌกับหนวยงานทีไสนับสนุนทุนวิจัยผานผูຌอ านวยการ 

ศูนย์วิจัยฯ 
ํ์. จัดระบบการกใบขຌอมูลการวิจัย 
ํํ. วิคราะห์การวิจัย สังคราะห์ ปัญหาละความส าคัญของการวิจัยละจัดท าครงรางการวิจัย 

พืไอสงขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
ํ๎. งานอืไน โ ตามทีไผูຌอ านวยการศูนย์วิจัยฯ มอบหมาย 

 

วิธีกำรสอบคัดลือก 

- สอบขຌอขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 

 

 หมายหตุ  ทดลองงานปຓนระยะวลา ๏ ดือน 

 

 

 

 

 

 

 


