(สำเนำ)((
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ขอขยำยเวลำกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหนง อำจำรย์
เลขที่อัตรำ 3743 เลขที่อัตรำ 3744 เลขที่อัตรำ 3745 ครั้งที่ 4/2563
------------------------------------ตำมที่คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร วิทยำเขตปตตำนี ขอขยำยเวลำรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหนงอำจำรย์ทำงด้ำนสังคมศึกษำ เลขที่อัตรำ
3743 ตำแหน่งอำจำรย์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เลขที่อัตรำ 3744 ตำแหน่งอำจำรย์ทำงด้ำนภำษำไทย เลขที่อัตรำ
3745 (ครั้งที่ 3) โดยปฏิบัติงำนสังกัดโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ไปแล้วนั้น
เนื่องจำกไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร คณะศึกษำศำสตร์ จึงขอขยำยเวลำรับสมัครออกไป โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักงำน หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย หรือตำมกฎหมำยอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลำย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่
ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจองค์กำร
มหำชนหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกงำน เพรำะกะทำผิดวินัยตำม
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยหรือกฎหมำยอื่น
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10. เป็ น ผู้ เ คยกระท ำกำรทุจ ริ ตในกำรสอบเข้ ำรับ รำชกำรหรือ เข้ำ ปฏิบั ติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลัง
ตรวจสอบว่ำคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง อัตรำค่ำจ้ำง ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยของประกำศรับสมัครนี้
3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
พนักงำนมหำวิทยำลัย พึงจะไดรับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชนตำง ๆ จำกมหำวิทยำลัย เชน
3.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3.2 กองทุนสวัสดิกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ดูรำยละเอียดได้จำก
http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html
3.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูรำยละเอียดได้ที่
http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
3.4 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย
ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธิของข้ำรำชกำร
ข. ค่ำรักษำพยำบำล ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน
20,000 บำท/ปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตรดูรำยละเอียดได้จำก
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_312.pdf
4. ระยะเวลาการรับสมัคร ตัง้ แต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563
5. สถานที่รับสมัคร
หนวยกำรเจำหนำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร คณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปตตำนี โทรศัพท์ 073-331-301 , 08-6889-2967
โทรสำร 073-348-322
6. เอกสารที่ใชในการสมัคร
6.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำย
มำแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ
PSU-TEP ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ชุด (สําหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญาเอก)
6.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนำทะเบียนบำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.7 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำ
รำยละเอียดข้อมูล บัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
6.8 เพศชำย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน)
หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำรพร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
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6.9 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนำทะเบียนสมรส (ถำมี) พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.10 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
6.11 คำธรรมเนียมกำรสมัคร จำนวนเงิน 100 บำท
7. ขั้นตอนการรับสมัคร
7.1 ผูที่สนใจสมัครสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครไดที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/
(ข่ำวรับสมัครงำน) โดยผูสมัครสำมำรถสมัครไดดวยตนเอง หรือสงเอกสำรกำรสมัครมำยังหนวยกำรเจำหนำที่
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะศึกษำศำสตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร วิทยำเขตปตตำนี เลขที่ 181 หมู
6 ถนนเจริญประดิษฐ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปตตำนี 94000 (สมัครงำน)
7.2 คณะศึกษำศำสตร จะประกำศรำยชื่อและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกผำนทำง
http://eduit.pn.psu.ac.th ข่ำวรับสมัครงำน
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
หมายเหตุ
ผูส้ มัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังมหำวิทยำลัยตรวจสอบพบว่ำมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรจ้ำงเข้ำปฏิบัติงำน
ผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ แล้วยังมียอดหนี้ค้ำงชำระ
หำกได้รับกำรบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรหักเงินชำระหนี้จำกค่ำจ้ำง และยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้กับมหำวิทยำลัย
ประกำศ ณ วันที่ 2 กันยำยน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงฐิติกำญจน์ ขวัญไฝ)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป

ฐิติกำญจน์ ร่ำง/พิมพ์/ทำน
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รายละเอียดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง อาจารย์สังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
อัตราที่ 1 ตําแหน่งเลขที่ 3743
ชื่อตําแหน่ง อำจำรย์สังคมศึกษำ
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญำเอก
อัตรำ 31,500 บำท
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
รับสมัครวุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ ทำงด้ำนสำขำวิชำสังคมศำสตร์ หรือ สำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทำงด้ำนจัดกำรศึกษำสังคมศึกษำ โดยมีวุฒิปริญญำต่อเนื่อง ดังนี้
1 วุฒิปริญญำตรี ทำงด้ำนสำขำวิชำสังคมศำสตร์ หรือ วิชำเอกสังคมศึกษำ
2 วุฒิปริญญำโท ทำงด้ำนสังคมศำสตร์ หรือ กำรพัฒนำหลักสูตร (สังคมศึกษำ) หรือ
หลักสูตรและกำรสอน (สังคมศึกษำ) โดยเป็นแผน ก (ทำวิทยำนิพนธ์)
3. หำกมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรสอนจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
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รายละเอียดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง อาจารย์วิทยาศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
อัตราที่ 3 ตําแหน่งเลขที่ 3744
ชื่อตําแหน่ง อำจำรย์วิทยำศำสตร์
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญำเอก
อัตรำ 31,500 บำท
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
รับสมัครวุฒิปริญญำเอก/เทียบเท่ำ แผน ก ทำงด้ำนกำรศึกษำ (วิทยำศำสตร์) หรือสำขำอื่นที่
เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ และมีวุฒิปริญญำต่อเนื่องดังนี้
1. วุฒิปริญญำตรี ทำงด้ำนกำรศึกษำ (วิทยำศำสตร์ทั่วไป)
2. วุฒิปริญญำโท ทำงด้ำนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ หรือ
ด้ำนวิทยำศำสตร์
3. หำกมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรสอนจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
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รายละเอียดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง อาจารย์ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
อัตราที่ 2 ตําแหน่งเลขที่ 3745
ชื่อตําแหน่ง อำจำรย์ภำษำไทย
อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญำเอก
อัตรำ 31,500 บำท
ค่าตอบแทนพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
รับสมัครวุฒิปริญญำเอก สำขำกำรสอนภำษำไทย หรือ หลักสูตรและกำรสอน (ภำษำไทย) หรือ
กำรพัฒนำหลักสูตร (ภำษำไทย) โดยมีวุฒิปริญญำต่อเนื่อง ดังนี้
1. วุฒิปริญญำตรี วิชำเอกภำษำไทย ศึกษำศำสตร์ หรือ ครุศำสตร์ หรือ มนุษยศำสตร์
(กำรศึกษำ)
2. วุฒิปริญญำโท สำขำกำรสอนภำษำไทย แผน ก (ทำวิทยำนิพนธ์) หรือ หลักสูตรและ
กำรสอน (ภำษำไทย) แผน ก (ทำวิทยำนิพนธ์) หรือ กำรพัฒนำหลักสูตร (ภำษำไทย) แผน ก (ทำวิทยำนิพนธ์)
3. หำกมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรสอนจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ

