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ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เรื่อง   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตําแหนง อาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
------------------------------------- 

ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประสงคจะรับสมัคร 
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา  
เลขที่อัตรา 3748 , 3749 โดยปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานี โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 1.  คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2559 หมวด 3 ขอ 9 ดังนี้ 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
 2.  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (ข)  ลักษณะตองหาม 
   1.  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
   2.  เปนคนวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
   3.  เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอื่น 
   4.  เปนผูบกพรองในศิลธรรมอันดี 
   5.  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   6.  เปนบุคคลลมละลาย 
   7.  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
   9.  เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากงาน เพราะกะทําผิดวินัยตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น 
   10. เปนผู เคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
 
 

/(ค) เงื่อนไขอื่น..... 
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(ค) เงื่อนไขอ่ืน เชน 
   1.  เปดรับสมัครบุคคลทั่วไป 
   2.  ผูสมัครที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่หาจังหวัดชายแดนภาคใต หรือ มีชื่อในสําเนาทะเบียนบาน
ในหาจังหวัดชายแดนภาคใตไมนอยกวา 1 ป จะมีคะแนนเพิ่มเปนกรณีพิเศษ รอยละ 5 ของคะแนนสอบสัมภาษณ 
 3.  ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองปฏิบัติงานประจําสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ อยางนอย 
10 ป โดยไมขอโอนยายออกนอกพื้นที ่
 4.  สําหรับสายวิชาการตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตามที่
สถาบันอุดมศึกษากําหนด กรณีที่มีคุณวุฒิจากตางประเทศ จะตองไดรับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 5.  เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกในกรณีที่ผูสมัครมีคะแนนเทากัน 
  5.1  ประสบการณการทํางานในวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
  5.2  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและไดรับการ
ยอมรับ อาทิ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือเผยแพรตอ
สาธารณะในรูปแบบตางๆ 
  5.3  ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ พิจารณาจากคะแนนสอบ   
วัดระดับในการสอบที่ไดรับการยอมรับ อาทิ TOEFL IEL TS TOEIC  เปนตน 
  ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
วาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันท ี

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร  
      2.1  ตําแหนง อาจารยสาขาวิชาปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา เลขอัตรา 3748 , 3749 
โดยมีคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
       2.1.1  รับสมัครวุฒิปริญญาเอก/เทียบเทา แผน ก ทางการศึกษาปฐมวัย หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีวุฒิปริญญาตอเนื่อง ดังนี้ 
   -  วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวของทางดานการศึกษา 
   -  วุฒิปริญญาโททางการศึกษาปฐมวัย 
   -  วุฒิปริญญาเอกทางการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
     2.2  โดยเมื่อผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ตําแหนง 
อาจารย  ตองมีผลการตรวจสุขภาพและรางกาย และผลการตรวจทาง จิตวิทยาเปนปรกติ โดยใหยื่นผลการตรวจ
ทางจิตวิทยาภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแตที่ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการตรวจทาง
จิตวิทยา  สามารถตรวจไดที่โรงพยาบาลของรัฐ และใหใชแบบฟอรมการตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. อัตราเงินเดือน ตําแหนง อาจารย 
วุฒิปริญญาเอก     อัตรา  30,000  บาท 

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
    พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย  เชน 

4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

/4.2  กองทุน..... 
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4.2 กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดูรายละเอียดไดจาก 

http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html 
4.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดูรายละเอียดไดที่http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html 
4.4  กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ก. คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิของขาราชการ 
ข. คารักษาพยาบาล ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไมเกิน 

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

  5. ระยะเวลาการรับสมัคร  ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่  30  เมษายน  2562 

  6. สถานที่รับสมัคร 
     หนวยการเจาหนาที ่สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานี โทรศัพท 073-331-301 โทรสาร 073-348-322  

     7. เอกสารที่ใชในการสมัคร 
7.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาสีเขม และไมใสผาคลุมหนาซึ่งถายมาแลวไม  
      เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 
7.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
7.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ   
7.5 สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ  
7.6 หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในหนารายละเอียดขอมูล  
      บัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
7.7 เพศชาย ใหแนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 หรือสําเนาใบรับรองผลการเขารับการ 
      ตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทหาร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง     
      จํานวน 1 ฉบับ 
7.8 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง    
      จํานวน 1 ฉบับ   
7.9 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ   
7.10 คาธรรมเนียมการสมัคร  จํานวนเงิน  100 บาท  

8. ขั้นตอนการรับสมัคร 
8.1 ผูที่สนใจสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที ่http://eduit.pn.psu.ac.th/  

(ขาวรับสมัครงาน) โดยผูสมัครสามารถสมัครไดดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครมายังหนวยการเจาหนาที่ 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เลขที่ 181  หมู 6    
ถนนเจริญประดิษฐ  ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000  (สมัครงาน)  

8.2 คณะศึกษาศาสตร จะประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบคัดเลือกผานทาง  
http://eduit.pn.psu.ac.th ขาวรับสมัครงาน  
 

/9. เกณฑการตัดสิน..... 
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9.  เกณฑการตัดสิน 
   ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70  

  หมายเหตุ 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองตนเอง วามีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเขาปฏิบัติงาน 
   ผูที่เปนลูกหนี้กูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา แลวยังมียอดหนี้คางชําระ
หากไดรับการบรรจุ จะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากคาจาง และยินยอมใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหกับมหาวิทยาลัย 

ประกาศ  ณ  วันที่    11   กมุภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 
 

 
                            (ลงชื่อ)               เอกรินทร  สังขทอง 

   (รองศาสตราจารย ดร.เอกรินทร  สังขทอง) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          สําเนาถูกตอง 
 
 
(นางจุฬาลักษณ  ธรรมวิฐาน) 
    เจาหนาที่บริหารทั่วไป                                 จุฬาลักษณ  ราง/พิมพ/ทาน 
 



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 ้

 


