
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  

สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
--------------------------------- 

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง รับ
สมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้อม นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในต าแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ 
 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
   1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 
(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 

1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                     (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็น   
    โรคตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับ   
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือตามกฎหมายอื่น 
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6. เป็นบุคคลล้มละลาย 
7. เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า    
   โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  
   หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับ 
    มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น 
 

/1.3 ไม่เป็นผู้... 
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10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของ   
     รัฐ 

   1.2 มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครนี้ 
   1.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
        (กยศ.) 

       1.4 เพศชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือเป็น
บุคคลที่พ้นภาระทางทหารแล้ว เพ่ือความเป็นธรรมในสังคม ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

   1.5 การจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีผลการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา 
เป็นปรกต ิ 
 

2.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
    ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา อัตราเลขท่ี 3638  
    โดยคณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้าย   

 

3.  อัตราค่าจ้าง   
    วุฒิปริญญาเอก   อัตราค่าจ้างเดือนละ  31,500  บาท 

 

4.  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
     สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
   4.1 ที่พักอาศัยตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เรียกดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html 
   4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย  เรียกดูรายละเอียดได้จาก  
        http://www.personnel.psu.ac.th/per42.html ได้แก่ 

     4.3.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน 20,000 ต่อ/ปีงบประมาณ (โดยครอบคลุมญาติ 
     สายตรง (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) 

4.3.2 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จ านวนไม่เกิน 20 ครั้ง/ปีงบประมาณ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน  
        1,500 บาท ต่อครั้ง/โรค/วัน 
4.3.3 สวัสดิการค่าศึกษาของบุตร เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ 

 4.4 สวัสดิการเงินกู้และเงินยืมบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
       เรียกดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_277.pdf 

 

5. ระยะเวลาการรับสมัคร 
    ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564  ในวันและเวลาราชการ 

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ 
 
 

/6. วิธีการสมัคร... 

http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
http://www.personnel.psu.ac.th/per42.html
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_277.pdf
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6. วิธีการสมัคร 

6.1  สมัครด้วยตนเองท่ี กลุ่มงานบริหารและบุคคล อาคารบริหาร ชั้น 1  
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    6.2  สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารไปที่ กลุ่มงานบริหารและบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 โทรศัพท์ 0 7428 7024 วงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน”  

          (จะถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นส าคัญ) 
7. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
   7.1 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด า  

            ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี  
         (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form17.pdf) 
   7.2 ส าเนาใบคุณวุฒิการศึกษา ทุกระดับการศึกษา   อย่างละ 1 ชุด 
   7.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา  อย่างละ 1 ชุด 
   7.4 ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)     จ านวน 1 ชุด 
   7.5 ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน 1 ชุด 
   7.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1 ชุด 
   7.7 หนังสือแนะน าประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ผลงานวิชาการ/วิจัย (ถ้ามี)  
   7.8 หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
   7.9 หนังสือแสดงผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการ   
        รับรองคะแนนภาษาอังกฤษ (ยกเว้นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น 
        ภาษาสื่อสาร) ดังนี้       จ านวน 1 ชุด 

- TOEFL Paper-based   ไม่น้อยกว่า 500  หรือ 
- TOEFL Computer-based  ไม่น้อยกว่า 173   หรือ 
- TOEFL Internet-based  ไม่น้อยกว่า 61    หรือ 
- IELTS     ไม่น้อยกว่า 5.0   หรือ  
- TOEIC    ไม่น้อยกว่า 600  หรือ 
- PSU-TEP    เฉลี่ยทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

 

8. วิธีการสรรหาและคัดเลือก 
   8.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารการสมัคร ประวัติส่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน และเอกสารอ่ืนๆ ที่ผู้สมัครยื่นประกอบเป็นหลักฐานในการสมัครในเบื้องต้น และ
หากผู้สมัครมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะติดต่อเพ่ือเข้าสอบการคัดเลือก 

   8.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละวิธี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 คือ สอบ
สอนและสอบสัมภาษณ์  

/ประกาศ... 
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  ประกาศ  ณ  วันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์) 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติการแทน 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายละเอียดแนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  
สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ฉบับลงวันที่  24 พฤษภาคม 2564 
----------------------- 

ภาควิชา 
จ านวน 
(อัตรา) 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

1 อัตรา
(เลขที่ 3638) 

1.  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับ   
     ปริญญาเอกภายใน 12 เดือน สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ า วิศวกรรมชายฝั่ง  
     และมหาสมุทร หรือวิศวกรรมโครงการสร้างนอกฝั่ง โดยคุณวุฒิปริญญาตรี 
     ต้องส าเร็จการศึกษาในด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ าหรือสาขา  
     วิศวกรรม อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
2.  ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพี และสามารถ 
    สอนวิชาด้านวิศวกรรมส ารวจ โดยคุณวุฒิปริญญาตรีต้องส าเร็จการศึกษา 
    ในด้านวิศวกรรมโยธา 

 
 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



แบบ พ.1/42 

 

เลขที…่…….………. 
  

 

ใบสมัครคดัเลือกพนักงานมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์                  รูปถ่าย                         
ขนาด 1 นิว้                                                                                                                                                                                

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

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

เงนิเดือนทีต้่องการ   ……………………. บาท         ลักษณะงาน            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  เรียงตามลําดบัคร้ังสุดท้ายไปหาคร้ังแรก 

• 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. ประสบการณ์พเิศษอ่ืน  ๆ   ระบุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงช่ือ……………….…………………………ผูส้มคัร       

               (……………………………………….) 

       ………/………………./………. 

หมายเหตุ   กรอกขอ้มูลใหไ้ดร้ายละเอียดมากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง และสามารถแนบประวติัและเอกสารอ่ืน ๆ 

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตวัท่านเพ่ิมเติมพร้อมกบัใบสมคัรได ้                   


	
	แบบ พ.1/42
	                                                                                                                                                                               ขนาด 1 นิ้ว
	                           ตำแหน่ง…………………………………..…………………




