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ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่งอาจารย ์
------------------------- 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินประมาณแผ่นดิน ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
ต าแหน่งอาจารย์  จ านวน  1  อัตรา  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
2.1  มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี ้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
     1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
     2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
     1) เป็นผูด้ ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
     2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 
        เป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
     3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี ้หรือกฎหมายอื่น 
     4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันด ี
     5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
     6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
     7) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได ้
        กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     8) เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ 
        หน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ 
     9) เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระท าผิดวินัย 
        ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
     10) เป็นผู้เคยกระท าการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน 
          หน่วยงานของรัฐ 
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2.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร 
2.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติ  ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาด
คุณสมบัติทันที 

3. มำตรฐำนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ 
     อาจารย์ประจ าสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าใหม่ยกเว้นผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศที่ใช้

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสื่อสำร จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี ้
    วุฒิปริญญำเอก 
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าท างาน ต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS หรือ TOEIC ซึ่งมี

อายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลการรับรองภาษาอังกฤษ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง หรือเข้ารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ PSU-TEP ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4. อัตรำเงินเดือน  
     วุฒิปริญญาเอก   อัตราเงินเดือน   ไม่ต่ ากว่า 31,500 บาท 
5. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 

5.1 ที่พักอาศัย ตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%) 
5.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ 
     ข. ค่ารักษาพยาบาล 

   -ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลุม 
     ตนเองและญาติสายตรง ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ) 
   -กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามค าสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก  
    ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา 
    คู่สมรสและบุตร) 
   -รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภาพประจ าปีได้ทุกสถานพยาบาลที่มี 
    แพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน 
    ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี (เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา 
    คู่สมรสและบุตร) 
   -ตรวจสุขภาพประจ าปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง 

5.4 กองทุนสวัสดิการ 
     5.4.1 เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมดา้นวัฒนธรรม 
     5.4.2 เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 
     5.4.3 เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์

       - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร 
       - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบ าเพ็ญกุศลศพ 
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5.5 โครงการเงินกูด้อกเบี้ยพิเศษ เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเขา้เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 

5.7 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 
เช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น 

6. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
     ตั้งแต่บัดนี้ – 22  กรกฎาคม 2565  
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 26  กรกฎาคม 2565             
7. วิธีกำรสมัคร

7.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th/

และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อ สอบถาม

ได้ที ่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทร. 0 7428 7518 

ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 

7.2 เข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการ 

กิจกรรมต่าง ๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนและค าแนะน าที่ก าหนด  และส่งหลักฐานการช าระ

ค่าธรรมเนียมมาที่  E-mail :  sutasinee.n@psu.ac.th  พร้อมเก็บหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมไว้  ทั้งนี้หาก

ผู้สมัครไม่แจ้งการช าระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์

เมื่อผู้สมัครได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่ก าหนด 

8. ขั้นตอนกำรคัดเลือก 
    8.1 เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติ 

การศึกษา ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน หนังสือแนะน าตัวของผู้สมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์ 
วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th 

    8.2 สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์แต่
ละวิธี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  9. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร 

   9.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile  จ านวน 1 รูป 

   9.2 ส าเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (วุฒิสูงสุดที่ส าเร็จการศึกษา) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง หรือส าเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ที่เรียนมาจนถึงภาคเรียนล่าสุด หรือเอกสารหลักฐาน
ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (กรณีเป็นผู้ที่ก าลัง
อยู่ระหว่างการศึกษาปริญญาเอกและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
(กรณีไม่สามารถส่งเอกสารได้ทันที สามารถส่งภายหลังได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์) 

/9.3 ส าเนา... 
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         9.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 

10. เอกสำรที่ใช้ในวันรำยงำนตัว  
                10.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                10.2 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                10.3 หลักฐานการช าระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดคา้งช าระ จ านวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
                10.4 เพศชายสัญญาติไทย ให้แนบส าเนาหนังสือส าคัญแบบ สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน) 
หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
                 10.5 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ฉบับ 
                 10.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน      
1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรายงานตัว) 
                 10 .7  ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษ าอั งกฤษ  TOEFL หรือ  IELTS หรือ  TOEIC หรือ              
PSU-TEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จ านวน 1 ชุด (ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
สื่อสาร ไม่ต้องยื่นผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ)  
โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อเป็นผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร
และไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆทั้งสิ้น 

11. ค่าธรรมเนียม 

      ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้

ประกาศรายช่ือผู้สมัครเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแล้ว 

  

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่   24   มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 

 

 

          

 

 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย ์ดร.ทพญ. ชิดชนก  ลีธนะกลุ) 

คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์  ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์



 
 

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะทันตแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจเุป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย ์

ลงวันที่  24  มิถุนำยน  2564 
 

ต ำแหน่งอำจำรย์  ต ำแหน่งเลขที ่ 2187 
 

สังกัดหน่วยงำน 
จ ำนวน 
(อัตรำ) 

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ คุณสมบัติเฉพำะ 

สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ ์ 1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ ไดร้ับ

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตรทางสาขาวิชา 

วิทยาเอ็นโดดอนต ์

 

 

 
ภำระงำนที่จะต้องปฏิบัต ิ
1. สอนนักศึกษาปริญญาตรี รายวิชาบรรยาย ปฏิบัติการและคลินิก 
2. สอนนักศึกษาปริญญาโท รายวิชาสัมมนา ปฏิบัติการและคลินิก  
3. ลงปฏิบัติงานในคลินิกบริการทันตกรรมในเวลาราชการ และคลินิกบัณฑิตศึกษาและเฉพาะทาง 1 
4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหวัหน้าอนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ ์
 
ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัตงิำน 
ผู้ไดร้ับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี 
นับต้ังแตว่ันที่บรรจุ 




