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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง   ขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ 

------------------------------------- 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขยายเวลาการรับสมคัร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ จํานวน 3 อัตรา คร้ังที่ 2 โดยปฏิบัติงานสังกัด
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปแล้วน้ัน 
  เน่ืองจากไม่มีผู้มาสมัคร คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีกโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังน้ี 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 2.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   1.  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
   2.  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
   3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   4.  เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 
   5.  เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   6.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7.  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกะทําผิดวินัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอ่ืน 
   10. เป็นผู้ เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
  ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
ว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 
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2. คุณสมบตัเิฉพาะตาํแหน่งของผูส้มัคร  
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราค่าจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายของประกาศรับสมัครน้ี 

3. สวัสดกิารและสทิธปิระโยชน์ 
    พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย  เช่น 

3.1 ที่พักอาศยั ตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
3.2 กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดได้จาก 

http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html 
3.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดูรายละเอียดได้ที่http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html 
3.4  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิของข้าราชการ 
ข. ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 

20,000 บาท/ปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรดูรายละเอียดได้จาก 
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_312.pdf 

  4. ระยะเวลาการรบัสมัคร  ต้ังวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 

  5. สถานที่รบัสมัคร 
     หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท ์073-331-301 , 08-6889-2967  โทรสาร 073-348-322  

     6. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใสผ่้าคลุมหน้า ซึ่งถ่ายมาแล้ว  
      ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 
6.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
6.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
6.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP    
      ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1 ชุด  
6.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ   
6.6 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
6.7 หลักฐานการชําระเงินกู้ยืมจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล  
      บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณกู้ียืมเงิน กยศ./กรอ.) 
6.8 เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 หรอืสําเนาใบรับรองผลการเข้ารับการ 
      ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     
      จํานวน 1 ฉบับ 
6.9 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    
      จํานวน 1 ฉบับ   
6.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ   
6.11 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จํานวนเงิน  100 บาท  
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7. ขั้นตอนการรับสมัคร 
7.1 ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/  

(ข่าวรับสมัครงาน) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที ่181  หมู่ 6    
ถนนเจริญประดิษฐ์  ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  (สมัครงาน)  

7.2 คณะศึกษาศาสตร์ จะประกาศรายช่ือและรายละเอียดการสอบคัดเลือกผ่านทาง  
http://eduit.pn.psu.ac.th ข่าวรับสมัครงาน   

8.  เกณฑ์การตดัสิน 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑใ์นแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70  

หมายเหต ุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 

  ผู้ที่เป็นลูกหน้ีกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แล้วยังมียอดหน้ีค้างชําระ
หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหน้ีจากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัย   

ประกาศ  ณ  วันที่   24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 
 

(ลงช่ือ)                  เอกรินทร์  สังข์ทอง 
       (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังขท์อง) 

      คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

          สําเนาถูกต้อง 
 
 
(นางจุฬาลักษณ์  ธรรมวิฐาน) 
    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป                        จุฬาลักษณ ์ ร่าง/พิมพ์/ทาน 
 
 



รายละเอียดการคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่ง  อาจารย์สงัคมศกึษา  จํานวน 1 อัตรา 

 
อัตราที่ 1 ตําแหนง่เลขที่ 3743 

ชื่อตาํแหน่ง  อาจารย์สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิต      
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     

อัตราคา่จ้าง   31,500  บาท 

คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
 รับสมัครวุฒิปริญญาเอก/เทยีบเท่า ทางด้านสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรอื สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องทางด้าน
จัดการศึกษาสังคมศึกษา โดยมีวุฒิปริญญาต่อเน่ือง ดังน้ี 
  1  วุฒิปรญิญาตรี ทางด้านสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือ วิชาเอกสังคมศึกษา 
  2  วุฒิปรญิญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือ การพัฒนาหลักสูตร (สังคมศึกษา) หรือ     
หลักสูตรและการสอน (สังคมศึกษา) โดยเป็นแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) 
  3.  หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่ง  อาจารย์ภาษาไทย  จํานวน 1 อัตรา 

 
อัตราที่ 2 ตําแหนง่เลขที่ 3745 

ชื่อตาํแหน่ง  อาจารย์สอนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  
                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์     

อัตราคา่จ้าง   31,500  บาท 

คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
 รับสมัครวุฒิปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาไทย หรือ หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) หรือ         
การพัฒนาหลักสูตร (ภาษาไทย) โดยมีวุฒิปริญญาต่อเน่ือง ดังน้ี 
  1.  วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย ศึกษาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ หรอื มนุษยศาสตร์ 
(การศึกษา)  
  2.  วุฒิปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) หรือ หลักสูตรและการสอน 
(ภาษาไทย) แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) หรือ การพัฒนาหลักสูตร (ภาษาไทย) แผน ก (ทาํวิทยานิพนธ์) 
  3.  หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการคดัเลือกพนกังานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่ง  อาจารย์วิทยาศาสตร์  จํานวน 1 อัตรา 
 

อัตราที่ 3 ตําแหนง่เลขที่ 3744 

ชื่อตาํแหน่ง  อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  
      โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      

อัตราคา่จ้าง   31,500  บาท 

คณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง 
 รับสมัครวุฒิปริญญาเอก/เทยีบเท่า แผน ก ทางด้านการศึกษา (วิทยาศาสตร์) หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ทางด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และมีวุฒิปรญิญาต่อเน่ืองดังน้ี 
  1.  วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
  2.  วุฒิปริญญาโท ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือ            
ด้านวิทยาศาสตร์ 
  3.  หากมีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 



แบบ พ.1/42 

 
เลขที…่…….………. 

 

 

                        ใบสมัครคดัเลอืกพนักงานมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                                 รูปถ่าย 
                                                                                                                                                                                               ขนาด 1 นิว้ 

ต าแหน่ง……....................................................สังกดัคณะศึกษาศาสตร์ 
วุฒิการศึกษาทางด้าน............................................................................................. 

เงนิเดอืนทีต้่องการ   ……………………. บาท         ลกัษณะงาน                          Full Time                  Part Time 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

เลขท่ีบตัรประชาชน   …………………………………….    
ช่ือ   ……………………………….……………นามสกลุ …………………………………………. 

เพศ             ชาย                     หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด ……………………………….. อาย ุ………… ปี 

เช้ือชาติ………………………….  สัญชาติ …………………………..ศาสนา........................................... 
 

2. สถานทีต่ิดต่อได้สะดวก 
 

บา้นเลขท่ี …………… หมู่ท่ี ……  หมู่บา้น……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..……… 

ต าบล/แขวง……………………… อ าเภอ ……..………………………..จงัหวดั ……………….…… 

รหสัไปรษณีย ์………..…………..  โทรศพัท ์……………………………E-mail …………………… 

 

3. วุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี          วฒิุการศึกษา ………………………………. สาขาวิชา ……………………………. 

                           สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. ส าเร็จ พ.ศ.  …… 

            เกรดเฉล่ีย  ……………………. 
 

ปริญญาโท          วฒิุการศึกษา ………………………………. สาขาวิชา ……………………………. 

                           สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. ส าเร็จ พ.ศ. …… 

            เกรดเฉล่ีย  ……………………. 
 

ปริญญาเอก            วฒิุการศึกษา …………….…………………. สาขาวิชา ……………………………. 

                           สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. ส าเร็จ พ.ศ.  …… 

            เกรดเฉล่ีย  ……………………. 
 

อ่ืน ๆ          วฒิุการศึกษา ………………………………. สาขาวิชา ……………………………. 

                           สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. ส าเร็จ พ.ศ.  …… 

            เกรดเฉล่ีย  …………………….  
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4. ประวตักิารท างาน  เรียงตามล าดบัคร้ังสุดท้ายไปหาคร้ังแรก 
 สถานท่ีท างานคร้ังสุดทา้ย  ……………………….…………………………………………….. 

ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………. 

ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….……… 

เงินเดือน ………………บาท 

 สาเหตุท่ีออก………………………………………………………………………………………

สถานท่ีท างาน……………………….…………………………………………….. 

ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………. 

ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….……… 

เงินเดือน ………………บาท  สาเหตุท่ีออก …………………………………………………………. 

 สถานท่ีท างาน……………………….…………………………………………….. 

ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………. 

ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….……… 

เงินเดือน ………………บาท สาเหตุท่ีออก ……………………………………………………… 

5. ภาษา                พูด                              อ่าน                         เขยีน 

                                    ภาษาองักฤษ             ดีมาก                              ดีมาก                            ดีมาก 
 

      ดี                                     ดี                                   ดี 
 

      พอใช ้                             พอใช ้                           พอใช ้

        ภาษาอ่ืน ๆ  ระบุ             ดีมาก                               ดีมาก                            ดีมาก 
 

      ดี                                     ดี                                  ดี 
 

      พอใช ้                             พอใช ้                           พอใช ้

6. ความรู้ทางคอมพวิเตอร์    ระบุ 

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

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

ผลงานทางวชิาการ   ระบุ 

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

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

ประสบการณ์พเิศษอืน่ ๆ    ระบุ 

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

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

      ลงช่ือ……………….…………………………ผูส้มคัร 
               (……………………………………….) 

       ………/………………./………. 

 

 
หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลใหไ้ดร้ายละเอียดมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง และสามารถแนบประวติัและเอกสารอ่ืน ๆ 

               เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตวัท่านเพ่ิมเติมพร้อมกบัใบสมคัรได ้

 


