(สำเนำ)
ประกำศคณะศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง อำจำรย์สำขำกำรศึกษำปฐมวัย (ครัง้ ที่ 4) เลขอัตรำ 3749
----------------------------------------------------------คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มีควำมประสงค์ขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินประมำณแผ่นดิน ตำแหน่ง อำจำรย์สำขำกำรศึกษำปฐมวัย จำนวน 1 อัตรำ
เลขอัตรำ 3749 ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งอำจำรย์ จำนวน 1 อัตรำ รับวุฒิปริญญำเอก หรือวุฒิปริญญำโท รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำยประกำศ
- อำจำรย์สำขำกำรศึกษำปฐมวัย (ครั้งที่ 4) เลขอัตรำ 3749 จำนวน 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลี ักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
2) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือ
เป็นโรคตำมที่ ก.บ.ม. กำหนด
3) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้
หรือกฎหมำยอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลำย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่ สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชนหรือ
หน่วยงำนอื่นๆของรัฐ
9) เคยถูก ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจำกงำน เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือกฎหมำยอื่น
10) เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ
/2.2 มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร….

-22.2 มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร
2.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังตรวจสอบว่ำคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที
3. มำตรฐำนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ
อำจำรย์ประจำสถำบันอุดมศึกษำที่รับเข้ำใหม่ ยกเว้นผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศที่ ใช้
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสื่อสำร จะต้องมีคะแนนภำษำอังกฤษ ดังนี้
กรณีรับเข้ำใหม่ด้วยวุฒิปริญญำเอก
ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำทำงำน ต้องยื่นผลกำรสอบภำษำอังกฤษ TOEFL IELTS หรือ TOEIC ซึ่งมี
อำยุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับผลกำรรับรองภำษำอังกฤษ ในวันบรรจุและแต่งตั้ง หรือเข้ำรับกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ PSU-TEP ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
กรณีรับเข้าใหม่ด้วยวุฒิปริญญาโท
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทางาน ต้องยื่นผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based
ไม่น้อยกว่า 500 หรือ Computer-based ไม่น้อยกว่า 173 หรือ Internet-based ไม่น้อยกว่า 61) หรือ
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
4. อัตรำเงินเดือน
4.1 วุฒิปริญญำเอก อัตรำเงินเดือนไม่ต่ำกว่ำ 31,500 บำท
4.2 วุฒิปริญญำโท อัตรำเงินเดือน
22,250 บำท
4.3 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เดือนละ3,500 บำท
5. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
5.1 ที่พักอำศัย ตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%)
5.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย
ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธิ์ของข้ำรำชกำร
ข. ค่ำรักษำพยำบำล
- ในส่ ว นที่ น อกเหนื อ จำกระบบประกั น สั ง คม รวมถึ ง ค่ ำ คลอดบุ ต ร ทั น ตกรรม
(ครอบคลุมตนเองและญำติสำยตรง ไม่เกิน 20,000 บำทต่อปีงบประมำณ)
- กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมคำสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยำบำลเอกชน และคลินิก
ครั้งละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร)
- รักษำพยำบำลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภำพประจำปีได้ทุกสถำนพยำบำลที่
มีแพทย์ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร)
ค. ตรวจสุขภำพประจำปีฟรี ปีละ 1 ครั้ง
./ 5.4 กองทุนสวัสดิกำร….

-35.4 กองทุนสวัสดิกำร
- เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำบุตร
- เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ
5.5 โครงกำรเงิ น กู้ ด อกเบี้ ย พิ เ ศษ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย จำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือ โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยประถมศึกษำและฝ่ำยมัธยมศึกษำ)
5.7 สิ ท ธิ ใ นกำรเข้ ำ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลำกรดี เ ด่ น ได้ รั บ ก ำรเชิ ด ชู เ กี ย รติ ได้ รั บ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ เช่นเดียวกับข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น
6. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหำคม 2565 ถึงวันที่ 4 ตุลำคม 2565
7. วิธีกำรสมัคร
7.1 สมัครทำงอินเทอร์เน็ตผ่ำนระบบสมัครงำนออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th
และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐำนกำรสมัคร สำมำรถติดต่อสอบถำม
ได้ที่หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301
โทรสำร 073-348-322 หรือwebsite http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่ำวรับสมัครงำน)
7.2 ผูส้ มัครจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จำนวน 200 บำท
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ ัญชี 704-300365-3
ชื่อบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี และปฏิบัติตำมขั้นตอน
และคำแนะนำที่กำหนด ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้เมื่อได้ประกำศรำยชื่อผูส้ มัครเป็นสิทธิ์เข้ำรับกำร
คัดเลือกแล้ว และส่งหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
ภำยในวันที่ 4 ตุลำคม 2565 หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครทีก่ ำหนด และไม่ได้แจ้งกำรชำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไม่มีสทิ ธิ์สอบ กำรสมัครสอบจะถือว่ำมีผลสมบูรณ์
เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินกำรครบทุกขั้นตอนภำยในวันเวลำที่กำหนด
8. ขั้นตอนกำรคัดเลือก
1) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกจะพิจำรณำจำกใบสมัคร ประวัติ
กำรศึกษำ ประวัติส่วนตัว ประวัติกำรทำงำน หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร และเอกสำรอื่น ๆ ที่ผู้สมัครยื่น
ประกอบเป็นหลักฐำนกำรสมัคร จำกนั้นจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก พร้อมหลักเกณฑ์
วิธีก ำรคัดเลือก วัน เวลำ สถำนที่ และรำยละเอียดอื่น ๆ ในกำรคัดเลือกให้ผู้สมัครทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์
https://resume.psu.ac.th
2) สอบสั ม ภำษณ์ และสอบสอน (และ/หรื อ น ำเสนอผลสั ม ฤทธิ์ ข องงำน หรื อ ผลงำน
ทำงวิชำกำร คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์แต่ละวิธี ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
/9. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร.......

-49. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร
9.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำยม ำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
9.2 สำเนำใบปริญญำบัตร หรือหนังสือรับรอง (วุฒิสูงสุดที่สำเร็จกำรศึกษำ) พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง หรือสำเนำใบประมวลกำรศึกษำ (Transcript) ที่เรียนมำจนถึงภำคเรียนล่ำสุด หรือเอกสำร
หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้ที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับปริญญำเอกและคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ (กรณีเป็นผู้
ที่กำลังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำปริญญำเอกและคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1
ฉบับ (กรณีไม่สำมำรถส่งเอกสำรได้ทันที สำมำรถส่งภำยหลังได้จนถึงวันสอบสัมภำษณ์)
9.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (Passport) พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
9.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL (Paper-based ไม่น้อยกว่ำ 500 หรือ
Computer-based ไม่น้อยกว่ำ 173 หรือ Internet-based ไม่น้อยกวำ 61) หรือ คะแนนภำษำอังกฤษ IELTS
ไม่น้อยกว่ำ 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 600 หรือ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ที่มีอำยุไม่เกิน
2 ปี จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญำโท)
10. เอกสำรที่ใช้ในวันรำยงำนตัว
10.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
10.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
10.3 หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ในหน้ำรำยละเอียด
ข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
10.4 เพศชำยสัญญำติไทย ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหำร
กองหนุน) หรือใบรับรองผลกำรเข้ำตรวจเลือกทหำรแบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องทำงทหำร
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
10.5 สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ -สกุลหรือสำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
10.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ (ยื่นในวันรำยงำนตัว)
10.7 ใบรั บ รองผลสอบคะแนนภำษำอั ง กฤษ TOEFL หรื อ IELTS หรื อ TOEIC หรื อ
PSU-TEP ที่มีอำยุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่สำเร็จกำรศึกษำจำกประเทศที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำ
สื่อสำร ไม่ต้องยื่นผลสอบคะแนนภำษำอังกฤษ)
โดยผู้สมัครจะต้องลงลำยมือชื่อเป็นผูร้ ับรอง “สำเนำถูกต้อง”ในเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศ ให้ถือว่ำผู้สมัครรำยนั้นขำดคุณสมบัติใน
กำรสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับกำรบรรจุในตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ
ทั้งสิ้น
ประกำศ ณ วันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน์)
พนักงำนบริหำรทั่วไป

ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ์
บุรินทร์ ทำน

เอกสำรแนบ....1.......
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศคณะศึกษำศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2565
ตำแหน่งอำจำรย์ (ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย) เลขอัตรำ 3749
สังกัดหน่วยงำน

จำนวน
(อัตรำ)

คณะศึกษำศำสตร์

1

วุฒิกำรศึกษำ/สำขำ

คุณสมบัติเฉพำะ

กรณีที่ 1
- สำขำกำรศึกษำปฐมวัย หรือสำขำอื่นที่
ปริญญำเอก/เทียบเท่ำ แผน ก เกีย่ วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย หรือ
สำขำวิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำร
เรียนรู้ หรือหลักสูตรและกำรสอน
ที่เน้นกำรสอน/วิจัยทำงกำรศึกษำปฐมวัย
- หำกผูส้ มัครมีคุณสมบัติเพิม่ เติมข้อใดข้อหนึ่ง
หรือทั้งสำมข้อจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณี
พิเศษ ดังนี้
- วุฒิปริญญำโท สำขำกำรศึกษำปฐมวัย
หรือสำขำด้ำนกำรศึกษำ
- วุฒิปริญญำตรี สำขำกำรศึกษำปฐมวัย
- ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรสอนปฐมวัย
กรณีที่ 2 ปริญญำโท

- วุฒิปริญญำโท สำขำกำรศึกษำปฐมวัย
หรือสำขำด้ำนกำรศึกษำ
- หำกผู้สมัครมีคุณสมบัติเพิม่ เติมข้อใดข้อหนึ่ง
หรือทั้งสองข้อจะได้รบั กำรพิจำรณำเป็นกรณี
พิเศษ ดังนี้
- วุฒิปริญญำตรี สำขำกำรศึกษำปฐมวัย
- ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรสอนปฐมวัย

เอกสำรแนบ....2.......

ภำระงำนที่จะต้องปฏิบัติ
1. ภำระงำนสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
คณะศึกษำศำสตร์และมหำวิทยำลัยกำหนด
2. ภำระงำนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรของหลักสูตรคณะฯ และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ
3. ภำระงำนที่ส่วนงำนกำหนด
ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติงำน
ผู้ได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ให้ทดลองปฏิบตั ิงำนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันที่บรรจุ

