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ประกำศคณะศึกษำศำสตร ์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่ง อำจำรยแ์ขนงวิชาชีววิทยา  

----------------------------------------------------------- 
        คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีควำมประสงค์รับสมัครคัดเลอืกบุคคลเป็น
พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินประมำณแผ่นดิน ต ำแหน่ง อำจำรยแ์ขนงวิชาชีววิทยา จ ำนวน 1 อัตรำ ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้  
                  1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร  
                      ต ำแหน่งอำจำรย์ จ ำนวน 1 อัตรำ รับวุฒิปริญญำเอก รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

- อำจำรย์แขนงวิชำชีววิทยำ จ ำนวน  1  อัตรำ  
                  2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
                      2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
                       (ก) คุณสมบัติทั่วไป 
                            1) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
                            2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
                       (ข) ลักษณะต้องห้ำม 
                           1) เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
                           2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือ
เป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. ก ำหนด 
                           3) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมำยอื่น 
                           4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
                           5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
                           6) เป็นบุคคลล้มละลำย 
                           7) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
                           8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือ 
หน่วยงำนอื่นๆของรัฐ 
                           9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกงำน เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือกฎหมำยอื่น 
                         10) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ 
 

/2.2 มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศ...... 



 
-2- 

 
                  2.2 มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร 
                  2.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังตรวจสอบว่ำคุณสมบัติ  
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที 
 
 3. มำตรฐำนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ 
              อำจำรย์ประจ ำสถำบันอุดมศึกษำที่รับเข้ำใหม่ยกเว้นผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศท่ีใช้
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสื่อสำร จะต้องมีคะแนนภำษำอังกฤษ ดังนี้ 
 

              กรณีรับเข้ำใหม่ด้วยวุฒิปริญญำเอก 
              ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำท ำงำน ต้องยื่นผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL IELTS หรือ TOEIC ซึ่งมี
อำยุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลกำรรับรองภำษำอังกฤษ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง หรือเข้ำรับกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ PSU-TEP ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  

4. อัตรำเงินเดือน  
              4.1 วุฒิปริญญำเอก   อัตรำเงินเดือน   ไม่ต่ ำกว่ำ 31,500 บำท 
              4.2 ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ3,500 บำท 
 

         5. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
             5.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
             5.2 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%) 
             5.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย 
                         ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธ์ิของข้ำรำชกำร 
                         ข. ค่ำรักษำพยำบำล 
                             - ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม 
(ครอบคลุมตนเองและญำติสำยตรง ไม่เกิน 20,000 บำทต่อปีงบประมำณ) 
                             - กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมค ำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยำบำลเอกชน และคลินิก 
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                             - รักษำพยำบำลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภำพประจ ำปีได้ทุกสถำนพยำบำลที่
มีแพทย์ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี 
(เฉพำะพนักงำนงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 
                          ค. ตรวจสุขภำพประจ ำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 
             5.4 กองทุนสวัสดิกำร 
                         - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
                         - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ 

     - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                         - เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร 
                         - เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบ ำเพ็ญกุศลศพ 
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               5.5 โครงกำรเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรกรุงเทพ 
ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
               5.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำ) และ(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 
               5 .7 สิท ธิในกำร เ ข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดี เด่น ได้รั บกำร เ ชิดชูเกียรติ  ได้รับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น 
 
         6. ระยะเวลำกำรรับสมัคร 
              ตั้งแต่วันที่  19 กันยำยน  2565 ถึงวันที่  19  พฤศจิกำยน  2565 
 
          7. วิธีกำรสมัคร 
              7.1 สมัครทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th                    
และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม             
ได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์  073-331-301              
โทรสำร 073-348-322 หรอืwebsite http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php  (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)  
              7.2  ผู้สมัครจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมคัร จ ำนวน  200  บำท                                     
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ัญชี 704-300365-3                         
ช่ือบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัติตำมข้ันตอน              
และค ำแนะน ำที่ก ำหนด ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยช่ือผูส้มัครเป็นสทิธ์ิเข้ำรับกำร
คัดเลือกแล้ว และสง่หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th                  
ภำยในวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรสมัครที่ก ำหนด และไม่ได้แจ้งกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไมม่ีสทิธ์ิสอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์         
เมื่อผู้สมัครได้ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำท่ีก ำหนด 
 
            8. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
               1) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ 
กำรศึกษำ ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรท ำงำน หนังสือแนะน ำตัวของผู้สมัคร และเอกสำรอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ในกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th 
                2) สอบสัมภำษณ์ และสอบสอน (และ/หรือน ำเสนอผลสัมฤทธ์ิของงำน หรือผลงำนทำงวิชำกำร 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธี ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 
                  
            9. เอกสำรท่ีใช้ในกำรสมัคร 
                9.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว              
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จ ำนวน 1 รูป 
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                  9.2 ส ำเนำใบปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรอง (วุฒิสูงสดุที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง หรือส ำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) ที่เรียนมำจนถึงภำคเรียนล่ำสุด หรือเอกสำรหลักฐำนที่
แสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำเอกและคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ (กรณีเป็นผู้ที่ก ำลังอยู่
ระหว่ำงกำรศึกษำปริญญำเอกและคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
(กรณีไม่สำมำรถส่งเอกสำรได้ทันที สำมำรถส่งภำยหลังได้จนถึงวันสอบสัมภำษณ์) 
                  9.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
 
            10. เอกสำรท่ีใช้ในวันรำยงำนตัว  
                  10.1 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                  10.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                  10.3 หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                  10.4 เพศชำยสัญญำติไทย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
                  10.5 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
                  10.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 
เดือน จ ำนวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรำยงำนตัว) 
                  10.7 ใบรับรองผลสอบคะแนนภำษำอั งกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ              
PSU-TEP ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี จ ำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำ
สื่อสำร ไม่ต้องยื่นผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ)  
 
                  โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือช่ือเป็นผู้รับรอง “ส ำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธ์ิได้รับกำรบรรจุในต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น 
                      ประกำศ ณ วันที่   19  กันยำยน  พ.ศ. 2565 
 

 
                    (ลงช่ือ)                 เอกรินทร์  สังข์ทอง 

 (รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 
  คณบดีคณะศึกษำศำสตร์ 

 
          ส ำเนำถูกต้อง 

            
(นำงสำวธรรญชนก  จักรกำญจน์)                                                                    ธรรญชนก  ร่ำง/พิมพ์ 
      พนักงำนบริหำรทั่วไป                              บุรินทร ์    ทำน 



 
เอกสำรแนบ....1....... 

 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย ์
ลงวันท่ี  19  กันยำยน  2565 

 
ต ำแหน่งอำจำรย์ อำจำรย์แขนงวิชำชีววิทยำ 
 

สังกัดหน่วยงำน 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ คุณสมบัติเฉพำะ 

 
คณะศึกษำศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปริญญำเอก/เทียบเท่ำ แผน ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ชีววิทยา) หรือสาขาทีเ่กี่ยวข้องทางด้าน     
การสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  
- หำกผู้สมัครมีคุณสมบัตเิพิ่มเติมข้อใดข้อหนึง่
หรือทั้งสำมข้อจะได้รับกำรพจิำรณำเป็นกรณี
พิเศษ ดังนี้ 
 
 -  วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ชีววิทยา) หรือการสอนวิทยาศาสตร์  
-  วุฒิปริญญาตรี  ด้านชีววิทยา หรอืการศึกษา
ชีววิทยา  
-  มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ป ี
 
 
 
 

 
ภำระงำนท่ีจะต้องปฏิบัติ 
1. ภำระงำนสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรงุศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ             
คณะศึกษำศำสตร์และมหำวิทยำลัยก ำหนด 
2. ภำระงำนอื่นๆ เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรคณะฯ และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ 
3. ภำระงำนที่ส่วนงำนก ำหนด 
 
ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติงำน 
ผู้ไดร้ับกำรบรรจเุป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ใหท้ดลองปฏิบตัิงำนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันที่บรรจ ุ


