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ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย               

ต ำแหน่ง อำจำรยท์ำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ เลขที่อัตรำ 0319 (ครั้งที่ 1) 
------------------------------------- 

 
ด้วย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ด ำเนินกำร

ประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ทำงด้ำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำ เลขที่อัตรำ 0319 จ ำนวน 1 อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี ้

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำและคัดเลือก

พนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 6 ดังนี้  
1.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์                

ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้ 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

1)  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ 
       2)  เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (ข)  ลักษณะต้องห้ำม 
 1)  เป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
 2)  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ เป็นคนเสมอืนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. ก ำหนด 
 3)  เป็นผู้อยูร่ะหว่ำงถูกสัง่พักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ 
หรือกฎหมำยอื่น 
 4)  เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 
 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
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอื่น 
 10) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ 
 
 

/1.2มีคุณวุฒิ..... 
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  1.2  มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร 
  1.3  ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลัง
ตรวจสอบว่ำคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที 

2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัคร 
   ต ำแหนง่ อำจำรย์ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ เลขที่อัตรำ 0319 วุฒิปรญิญำเอก      
จ ำนวน 1 อัตรำ โดยมีคุณสมบัติดังนี ้
  2.1 วุฒิปรญิญำเอก ทำงด้ำนเทคโนโลยีและสือ่สำรกำรศึกษำ หรอืนเิทศศำสตร์                  
หรอืวำรสำรศำสตร์และสือ่สำรมวลชน และตอ้งมีวุฒปิรญิญำโท ทำงดำ้นเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ     
หรอืนเิทศศำสตร์ หรอืวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน และต้องมีวุฒปิริญญำตรทีำงด้ำนนิเทศศำสตร์    
หรือวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน 
   2.2 โดยเมื่อผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินคร์  ต ำแหน่งอำจำรย์    
ต้องมีผลกำรตรวจสุขภำพและร่ำงกำยและผลกำรตรวจทำง จิตวิทยำเป็นปรกติโดยให้ยื่นผลกำรตรวจทำง
จิตวิทยำภำยในเวลำ 4 เดือน นับตั้งแต่ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรตรวจทำงจิตวิทยำ 
สำมำรถตรวจได้ที่โรงพยำบำลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์มกำรตรวจทำงจิตวิทยำตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

3. อัตราเงินเดือนต าแหน่งอาจารย ์
3.1  วุฒิปริญญำเอก    อัตรำ 31,500  บำท 
3.2  ค่ำตอบแทนพิเศษส ำหรับผูป้ฏิบัติงำนในสำมจงัหวัดชำยแดนภำคใต้เดือนละ3,500 บำท 

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
พนักงำนมหำวิทยำลัย พงึจะไดรบัสวัสดิกำรและสทิธิประโยชนต่์ำง ๆ จำกมหำวิทยำลัย  เช่น 
4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงือ่นไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
4.2 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%) 
4.3 กองทุนพนกังำนมหำวิทยำลัย 

ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำใหเ้บกิได้ตำมสิทธ์ิของข้ำรำชกำร 
ข. ค่ำรักษำพยำบำล 

- ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม
(ครอบคลุมตนเองและญำติสำยตรง) 

- กรณีเป็นผูป้่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมค ำสั่งแพทย์ได้ทัง้โรงพยำบำลเอกชน และ
คลินิก ครั้งละไมเ่กิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 

- รักษำพยำบำลกรณีเป็นผูป้่วยนอก และตรวจสุขภำพประจ ำปีได้ทุก
สถำนพยำบำลที่มีแพทย์ปฏิบัตหิน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครัง้ละไมเ่กิน 1,500 บำท/โรค/วัน          
ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี (เฉพำะพนักงำนงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถงึบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) 

4.4 กองทุนสวัสดิกำร 
- เงินกู้ยืมเพือ่ประกอบกจิกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
- เงินกู้ยืมเพือ่เดินทำงไปต่ำงประเทศ 
- เงินกู้ยืมเพือ่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
- เงินกู้ยืมเพือ่กำรศึกษำบุตร 
- เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบ ำเพญ็กุศลศพ 

/4.5โครงกำร....... 
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4.5 โครงกำรเงินกู้เพือ่ที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4.6 โอกำสของบุตรที่จะมสีิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ) 
4.7 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รบักำรเชิดชูเกียรติ ได้รับ 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น 
5. ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2565 – 5 มิถุนำยน  2565 
6. การรับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทำงอินเทอรเ์น็ต ทีร่ะบบสมัครงำนออนไลน์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรสมัครงำนที่ก ำหนด
ในเว็บไซต์ หำกต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสำร 073-348-322  

7. ค่าธรรมเนียม 
 7.1 ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ จ ำนวน 100 บำท 
เข้ำเลขที่บญัชี 704-300365-3 ช่ือบญัชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
ประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน หรือบญัชีเดินสะพัดธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ 
(ปัตตำนี) และจะไมจ่่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิ้น 
 7.2 แจ้งกำรช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th 
โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก ำหนดในเว็บไซต์ภำยในวันที่ 5 มิถุนำยน  2565 หำกไม่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
กำรสมัครทีก่ ำหนดและไม่ได้แจ้งกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัครภำยในวันที่ระบจุะถือว่ำท่ำนไม่มสีิทธ์ิสอบ 

โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครใหม้ีควำมครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศ
ฉบับนี ้และหำกเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบเอกสำรของผูส้มัครแล้วพบว่ำไม่ครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศ             
จะถือว่ำผูส้มัครขำดคุณสมบัติและไม่มสีิทธ์ิในกำรสอบคัดเลอืก 

8. เอกสารท่ีใช้ในการสมัคร 
8.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสเีข้ม และไมใ่ส่ผ้ำคลมุหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรปู Profile จ ำนวน 1 รูป 
8.2 ส ำเนำใบปรญิญำ หรือหนงัสอืรบัรอง พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.3 ส ำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรอื TOEIC หรือ PSU-TEP  

ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี จ ำนวน 1 ชุด (ส าหรับผู้สมัครท่ียื่นด้วยวุฒิปริญญาเอก) 
8.5 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.6 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ฉบับ 
8.7 หลักฐำนกำรช ำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด

ข้อมูลบัญชีผู้กู ้Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงช ำระ จ ำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
8.8 เพศชำย ให้แนบส ำเนำหนังสือส ำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ ำตัวทหำรกองหนุน)             

หรือใบรบัรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลกัฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน 1 ฉบับ 

8.9 ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุหรือส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

8.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน1เดือน (ใช้ฉบับจรงิ) จ ำนวน 1 ฉบับ 
/9. เกณฑ์กำรตัดสิน........ 
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9.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ทีผ่่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนแต่ละรำยกำรไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 70 

หมายเหต ุ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำมีคุณสมบัตทิั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งตรงตำมประกำศรบัสมัคร หำกภำยหลงัมหำวิทยำลัยตรวจสอบพบว่ำมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รบักำรจ้ำงเข้ำปฏิบัตงิำน 
  ผู้ที่เป็นลกูหนีกู้้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่กำรศึกษำ แล้วยังมียอดหนี้ค้ำงช ำระหำก
ได้รับกำรบรรจุ จะต้องยินยอมใหม้หำวิทยำลัยด ำเนินกำรหกัเงินช ำระหนีจ้ำกค่ำจ้ำง และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำให้กับมหำวิทยำลัย 
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