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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตาน ี
เรื่อง  รบัสมัครคดัเลือกบคุคลเปน็พนกังานเงินรายได้ ตาํแหน่ง ครูคณติศาสตร์ 

--------------- 
  ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์เปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียน
อนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  1.  ตําแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  
   ตําแหน่ง ครูคณิตศาสตร์  จาํนวน 1 อัตรา 
   1.1  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 9,140 (หลักสูตร 4 ปี) 
   1.2  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 9,940 (หลักสูตร 5 ปี) 
   1.3  ค่าครองชีพช่ัวคราวรายเดือน ๆ ละ 1,500 บาท 
   1.4  ค่าตอบแทนพิเศษสําหรบัผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

       เดือนละ 3,500 บาท 

  2.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและคุณสมบัติทั่วไป 
2.1  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และมใีบประกอบวิชาชีพครู 
2.2  ต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์พ.ศ.2554 ดังน้ี 

   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
        1.  เป็นผู้เลื่อมใสใ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
        1.  เป็นผูดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
        2.  เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

          หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กําหนด 
        3.  เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 

ระเบียบฉบับน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
        4.  เป็นผูบ้กพร่องในศิลธรรมอันดี 
        5.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        6.  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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        7.  เคยถกูจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที ่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
        9.  เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ 

หรือกฎหมายอ่ืน 
        10. เป็นผูก้ระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ 
   2.3  ไม่เป็นผูถู้กฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม     
เพ่ือการศึกษา 
   2.4  ไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

  3.  รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ 
   3.1  รับสมัครต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563 

3.2  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมคัรทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงาน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่
กําหนดในเว็บไซต์โทรศัพท์073-331-301 โทรสาร 073-348-322 
   3.3  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่ 11 มิถนุายน 2563 ผ่านทาง 
https://resume.psu.ac.th  
   3.3  กําหนดการสอบข้อเขียน ดังน้ี 

วัน เวลา รายละเอียดการสอบ สถานทีส่อบ 
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 
เวลา 09.00-10.00 น. 

 
เวลา 10.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-16.30 น. 

 
- สอบข้อเขียน เขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
- สาธิตการจัดการเรียนรู้ 

- สอบสมัภาษณ์ 

 
ห้องประชุมอาคาร 80 ปี  

ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต 

  

   3.4  ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 สามารถดูรายละเอียด
เก่ียวกับการประกาศรายช่ือผ่านทาง https://resume.psu.ac.th 

  4.  เอกสารและหลักฐานทีใ่ช้ในการสมัคร 
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใสผ่้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว  

ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จํานวน 1 รูป 
4.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
4.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
4.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
4.6 สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 
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4.7 หลักฐานการชําระเงินกู้ยืมจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล 
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 

4.8 เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ 
ใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องทางทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
จาํนวน 1 ฉบับ 

4.9 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุลหรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
จํานวน 1 ฉบับ 

4.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ 

 8. ค่าธรรมเนียม 
  8.1 ผูส้มัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท 
เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด สาขาสงขลานครินทร ์(ปัตตานี) เลขทีบั่ญชี 704-300365-3 ช่ือบัญชี   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและ จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 
  8.2 แจ้งการชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th    
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดในเว็บไซต์ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 หากไม่ดําเนนิการตามขัน้ตอนการ
สมัครทีก่าํหนด และไม่ได้แจ้งการชําระคา่ธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันทีร่ะบุ จะถือว่าท่านไม่มีสทิธิส์อบ 

 โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบับน้ี  
และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร  
ขาดคุณสมบัติและไม่มสีิทธ์ิในการสอบคัดเลือก 

9.  เกณฑ์การตัดสิน   
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑใ์นแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

คือสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ ์

หมายเหต ุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มสีิทธ์ิได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
 ผู้ที่เป็นลูกหน้ีกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แล้วยังมียอดหน้ีค้างชําระหาก
ได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหน้ีจากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ วันที่   15   พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
                                    (ลงช่ือ)                      เอกรินทร์  สังข์ทอง 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

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


