
 
 

(สําเนา) 
 
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปตัตาน ี
เรื่อง  ขยายเวลารบัสมัครคดัเลือกบคุคลเปน็พนกังานเงนิรายได้ ตําแหน่ง คร ู

--------------- 
  ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดําเนินการเปิดรับ
สมคัรคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตําแหน่ง ครดูนตรีไทย หรือ ครูดนตรสีากล จํานวน 1 อัตรา ไปแล้วน้ัน 

เน่ืองจากมีผู้มาสมัครเป็นจํานวนน้อย คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีกโดย
มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

  1.  ตําแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  
   ตําแหน่ง ครูดนตรีไทย หรือ ครูดนตรีสากล  จํานวน 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 ีสาขาดนตรีไทย หรือดนตรีสากล             
(หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
2.2  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 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 

 
/7. เคยถกูจําคุก... 
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        7.  เคยถกูจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที ่

ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        8.  เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
        9.  เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ 

หรือกฎหมายอ่ืน 
        10. เป็นผูก้ระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ 

  3.  รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ 
   3.1  รับสมัครต้ังแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 ผู้ประสงค์สมัครงานให้
ติดต่อย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน เวลาราชการ ณ หน่วยการเจ้าหน้าที ่ช้ัน 1 อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.073-331-301, 08-6489-2967 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
website http://edu.psu.ac.th/  (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) 
   3.2  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ผ่านทาง website 
http://edu.psu.ac.th/  (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) 
   3.3  กําหนดการสอบข้อเขียน ดังน้ี 

วัน เวลา รายละเอียดการสอบ สถานทีส่อบ 
จะแจ้งในวันประกาศรายช่ือ -  สอบข้อเขียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

-  สอบสาธิตการจัดการเรียนรู้ 
-  สอบสัมภาษณ์ 

ห้องประชุมอาคาร 80 ปี  
ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต 

  

  4.  เอกสารและหลักฐานทีใ่ช้ในการสมัคร 
   4.1  สําเนาวุฒิการศึกษา สาํเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน  1  ชุด 
   4.2  สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (หากมีใบประกอบวิชาชีพ
ครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ)   จํานวน  1  ชุด 
   4.3  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรบัรองสําเนาถกูต้อง
จํานวน  1  ชุด 
   4.4  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน(ใช้ฉบับจริง)  จํานวน  1  ชุด 
   4.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใสผ่้าคลุมหน้าซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 น้ิว  จํานวน  1  รูป 
 
 

/4.6 เอกสารอ่ืนๆ... 
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   4.6  เอกสารอ่ืนๆเช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล/ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง  จํานวน  1  ชุด 
   4.7  เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 หรอืสําเนาใบรับรองผลการเข้า
รับการตรวจเลอืกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทหาร พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง จาํนวน  1  ชุด 
   4.8  หลักฐานการชําระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้า
รายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
   4.9  ค่าธรรมเนียมในการสมคัร  จํานวน  50  บาท 

  5.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องผ่านเกณฑใ์นแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
60 คือสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์  
 
  หมายเหต ุ
   1.  ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสทิธ์ิได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
   2.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะไม่จัดสรรท่ีพักให ้

    ประกาศ  ณ  วันที่   8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(ลงช่ือ)         เรชา  ชูสุวรรณ 

(ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  รักษาการแทน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 

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



แบบ พ.1/42 

 

เลขที…่…….………. 
 

 

                        ใบสมัครคดัเลอืกพนักงานเงนิรายได้ คณะศึกษาศาสตร์                          รูปถ่าย 
                                                                                                                                                                                     ขนาด 1 นิว้ 

                           ตําแหน่ง…………………………………..………………… 
 

คณะ/หน่วยงานทีส่มัคร   ………………………………………………………………… 
 

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

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

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

2. สถานทีต่ดิต่อได้สะดวก 
 

บา้นเลขท่ี …………… หมู่ท่ี ……  หมู่บา้น……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..…………………. 
ตาํบล/แขวง……………………… อาํเภอ ……..………………………..จงัหวดั ……………….…………………… 

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

3. วุฒกิารศึกษา 
ปริญญาตรี          วฒิุการศึกษา ……………………………………………. สาขาวิชา ……………………………. 
                               สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. สาํเร็จ พ.ศ.  ……………… 
            เกรดเฉล่ีย  ……………………. 
 

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

                               สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. สาํเร็จ พ.ศ. ……………… 
            เกรดเฉล่ีย  ……………………. 
 

ปริญญาเอก            วฒิุการศึกษา ……………………………………………. สาขาวชิา ……………………………. 

                               สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. สาํเร็จ พ.ศ.  ……………… 
            เกรดเฉล่ีย  ……………………. 
 

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

                               สถาบนัการศึกษา ………………………………………………….. สาํเร็จ พ.ศ.  ……………… 
            เกรดเฉล่ีย  …………………….  
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4. ประวตักิารทาํงาน  เรียงตามลาํดบัคร้ังสุดท้ายไปหาคร้ังแรก 
 สถานท่ีทาํงานคร้ังสุดทา้ย  ………………………………………….…………………………………………….. 

ตาํแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….………เงินเดือน ………………บาท 

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

 สถานท่ีทาํงาน 
ตาํแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………. 

ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….………เงินเดือน ………………บาท 
สาเหตุท่ีออก ………………………………………………………………………………………………………… 

 สถานท่ีทาํงาน 
ตาํแหน่ง ……………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….………เงินเดือน ………………บาท 

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

5. ภาษา                พูด                              อ่าน                         เขียน 
                                    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 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลงานทางวชิาการ   ระบุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ประสบการณ์พเิศษอืน่ ๆ    ระบุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลใหไ้ดร้ายละเอียดมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง และสามารถแนบประวติัและเอกสารอ่ืน ๆ 
                   เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตวัท่านเพ่ิมเติมพร้อมกบัใบสมคัรได ้




