(สำเนำ)
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหนง อำจำรย์ทำงด้ำนพลศึกษำ เลขที่อัตรำ 3351 ครั้งที่ 2/2563
------------------------------------ด้วยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร วิทยำเขตปตตำนี ได้ดำเนินกำรรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหนง อำจำรย์ทำงด้ำนพลศึกษำ เลขที่อัตรำ 3351
โดยปฏิบัติงำนสังกัดโรงเรียนสำธิต คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ไปแล้วนั้น
เนื่องจำก ไม่มีผู้ยื่นใบสมัคร คณะศึกษำศำสตร์ จึงขอขยำยเวลำรับสมัครออกไป โดยมี
รำยละเอียด ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำน
มหำวิทยำลัย พ.ศ.2561 หมวด 2 ข้อ 6 ดังนี้
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วย
กำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือเป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้
หรือกฎหมำยอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลำย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือ
หน่วยงำนอื่นๆของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจำกงำน เพรำะกระทำผิ ดวินัยตำม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมำยอื่น
10. เป็ น ผู้ เ คยกระท ำกำรทุ จ ริ ต ในกำรสอบเข้ ำ รั บ รำชกำรหรื อ เข้ ำ ปฏิ บั ติ ง ำนใน
หน่วยงำนของรัฐ
1.2 มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร
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1.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังตรวจสอบ
ว่ำคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผู้สมัคร
2.1 ตำแหน่ง อำจำรย์ทำงด้ำนพลศึกษำ เลขที่อัตรำ 3351 จำนวน 1 อัตรำ
- รับสมัครวุฒิปริญญำเอก แผน ก สำขำวิชำพลศึกษำ หรือสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
- มีวุฒิปริญญำโท ทำงด้ำนพลศึกษำ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หรือ
สำขำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีวุฒิปริญญำตรี ทำงด้ำนพลศึกษำ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และ
มีควำมสำมำรถในกำรสอนรำยวิชำพลศึกษำ และสุขศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 4 รำยวิชำ
2.2 โดยเมื่อผำนกำรคัดเลือกเปนพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ตำแหนง
อำจำรย ตองมีผลกำรตรวจสุขภำพและรำงกำย และผลกำรตรวจทำง จิตวิทยำเปนปรกติ โดยให้ยื่นผลกำรตรวจ
ทำงจิตวิทยำภำยในเวลำ 4 เดือน นับตั้งแต่ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำหรับกำรตรวจทำงจิตวิทยำ
สำมำรถตรวจได้ที่โรงพยำบำลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์มกำรตรวจทำงจิตวิทยำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. อัตราเงินเดือน ตําแหนง อาจารย
วุฒิปริญญำเอก

อัตรำ 31,500 บำท

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
พนักงำนมหำวิทยำลัย พึงจะไดรับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชนตำง ๆ จำกมหำวิทยำลัย เชน
4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3%)
4.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย
ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธิขอข้ำรำชกำร
ข. สิทธิค่ำรักษำพยำบำล (ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคม) รวมถึงค่ำคลอดบุตร
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญำติสำยตรง) และกรณีเป็นผู้ป่วยนอก รวมถึงกำรตรวจสุขภำพประจำปี
(เฉพำะตนเอง) ตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง กำรจัดสวัสดิกำรพนักงำนมหำวิทยำลัย
4.4 กองทุนสวัสดิกำร
- เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร
- เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ
4.5 โครงกำรเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
4.7 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ
เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น
4.8 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ 3,500 บำท
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5. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2563
6. สถานที่รับสมัคร
หนวยกำรเจำหนำที่ สำนักงำนเลขำนุกำร คณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตปตตำนี โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสำร 073-348-322
7. เอกสารที่ใชในการสมัคร
7.1 รูปถำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
7.2 สำเนำใบปริญญำ หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.3 สำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP
ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ชุด (สําหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญาเอก)
7.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนำทะเบียนบำน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.7 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
7.8 เพศชำย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำรกองหนุน) หรือ
ใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
7.9 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสำเนำทะเบียนสมรส (ถำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
7.10 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
7.11 คำธรรมเนียมกำรสมัคร จำนวนเงิน 100 บำท
โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครให้มีควำมครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศฉบับนี้
และหำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรของผู้สมัครแล้วพบว่ำไม่ครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศ จะถือว่ำผู้สมัคร
ขำดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือก
8. ขั้นตอนการรับสมัคร
8.1 ผูที่สนใจสมัครสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครไดที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/
(ข่ำวรับสมัครงำน) โดยผูสมัครสำมำรถสมัครไดดวยตนเอง หรือสงเอกสำรกำรสมัครมำยังหนวยกำรเจำหนำที่
สำนักงำนเลขำนุกำรคณะศึกษำศำสตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร วิทยำเขตปตตำนี เลขที่ 181 หมู 6
ถนนเจริญประดิษฐ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปตตำนี 94000 (สมัครงำน)
8.2 คณะศึกษำศำสตร จะประกำศรำยชื่อและรำยละเอียดกำรสอบคัดเลือกผำนทำง
http://eduit.pn.psu.ac.th ข่ำวรับสมัครงำน
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
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หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังมหำวิทยำลัยตรวจสอบพบว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรจ้ำงเข้ำปฏิบัติงำน
ผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ แล้วยังมียอดหนี้ค้ำงชำระ
หำกได้รับกำรบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรหักเงินชำระหนี้จำกค่ำจ้ำง และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 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

