
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

ต าแหน่งอาจารย์  คณะทนัตแพทยศาสตร ์
     ----------------------------- 
  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่ 2187  สังกัด   
อนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน  31,500 บาท 

 

2. วิธีกำรคัดเลือก 
2.1 สอบสอน  100  คะแนน 
2.2 สอบสัมภาษณ์  100  คะแนน 

 

3. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบสอน  และสอบสัมภาษณ์ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นทีสุ่ด 

 

๔. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
4.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครทาง  https://resume.psu.ac.th/ 
4.2 วันที่  2  ธันวาคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

๕. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
5.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
       5.๒ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   (ถ้าปิดบัญชีก่อนวันสมัคร ก็สามารถสมัครได้) 
       5.๓ ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
       5.4 ไม่เป็นโรคตามที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
 

๖. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
6.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ ได้รับวฒุิบัตร/อนุมัตบิัตรทางสาขาวิชา 
   วิทยาเอ็นโดดอนต ์

   6.2  เป็นผู้มีจริยธรรมอันดี มีความใฝ่รู้ และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นไดด้ี 
 

 

7. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต าแหน่งอาจารย์ ต้องมีผลการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย และตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
PSU TEP หรือเทียบเท่า 
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8. ช่องทำงกำรสมัคร 
8.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th/ 

และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 0 7428 7518 

8.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท โดยโอนเงินค่าธรรมเนียม  
การสมัครเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนและค าแนะน าที่ก าหนด  และส่งหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม
มาที่  E-mail :  sutasinee.n@psu.ac.th  พร้อมเก็บหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมไว้  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่แจ้ง     
การช าระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้
ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่ก ำหนด 
    

9. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร 
9.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1 รูป 
9.2 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ     จ านวน  1 ฉบับ 
9.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1 ฉบับ 
9.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1 ฉบับ 
9.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1 ฉบับ 
9.6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  จ านวน  1 ฉบับ 
9.7 ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)   จ านวน  1 ฉบับ 
9.8 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน  1 ฉบับ 
9.9 หนังสือแสดงผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ PSU TEP หรือเทียบเท่า 

 

10. ค่ำธรรมเนียม 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ 

เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    12   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก  ลีธนะกุล) 
       คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 

https://resume.psu.ac.th/
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ส ำเนำ 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดนิ 

ต าแหน่งอาจารย์  คณะทนัตแพทยศาสตร ์
     ----------------------------- 
  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินงบประมาณแผ่นดิน  ต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่ 0152  สังกัด   
อนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน  31,500 บาท 

 

2. วิธีกำรคัดเลือก 
2.1 สอบสอน  100  คะแนน 
2.2 สอบสัมภาษณ์  100  คะแนน 

 

3. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี คือ สอบสอน  และสอบสัมภาษณ์ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  และการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นทีสุ่ด 

 

4. ก ำหนดกำรรับสมัคร 
4.1 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครทาง  https://resume.psu.ac.th/ 
4.2 วันที่  2  ธันวาคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

 

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
5.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
       5.๒ ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   (ถ้าปิดบัญชีก่อนวันสมัคร ก็สามารถสมัครได้) 
       5.๓ ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
       5.4 ไม่เป็นโรคตามที่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
 

6. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
6.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ ได้รับวฒุิบัตร/อนุมัตบิัตรทางสาขาวิชา 
   วิทยาเอ็นโดดอนต ์

   6.2  เป็นผู้มีจริยธรรมอันดี มีความใฝ่รู้ และสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นไดด้ี 
 

 

7. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ต าแหน่งอาจารย์ ต้องมีผลการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย และตรวจทางจิตวิทยาเป็นปรกติ และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
PSU TEP หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

/8. ช่องทางการสมัคร… 
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8. ช่องทำงกำรสมัคร 
8.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th/ 

และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่
หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 0 7428 7518 

8.2 ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท โดยโอนเงินค่าธรรมเนียม  
การสมัครเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนและค าแนะน าที่ก าหนด  และส่งหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม
มาที่  E-mail :  sutasinee.n@psu.ac.th  พร้อมเก็บหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมไว้  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่แจ้ง     
การช าระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้
ด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่ก ำหนด 
    

9. เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร 
9.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใสแว่นตาสีด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1 รูป 
9.2 ส าเนาใบรับรองคุณวุฒิ     จ านวน  1 ฉบับ 
9.3 ส าเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)   จ านวน  1 ฉบับ 
9.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1 ฉบับ 
9.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1 ฉบับ 
9.6 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.  

ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  จ านวน  1 ฉบับ 
9.7 ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)   จ านวน  1 ฉบับ 
9.8 เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จ านวน  1 ฉบับ 
9.9 หนังสือแสดงผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ PSU TEP หรือเทียบเท่า 

 

10. ค่ำธรรมเนียม 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ 

เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    12   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
     (ลงชื่อ)     ชิดชนก  ลีธนะกุล 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก  ลีธนะกุล) 
       คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
 (นางสุธาสินี   ตั่นหุ้ย) 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน สุธาสินี/ร่าง/พิมพ์/ทาน 

https://resume.psu.ac.th/
mailto:sutasinee.n@psu.ac.th%20%20พร้อม

