(สำเนำ)
ประกำศคณะวิทยำกำรอิสลำม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้ โรงเรียนสำธิตวิทยำกำรอิสลำม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
--------------------------------------------ด้วยคณะวิทยำกำรอิสลำม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปั ตตำนี ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเป็นพนักงำนเงินรำยได้คณะวิทยำกำรอิสลำม ตำแหน่ง อำจำรย์ (คณิตศำสตร์) จำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำน
ในโรงเรียนสำธิตวิทยำกำรอิสลำม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อัตรำค่ำจ้ำง 15,000 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง อำจำรย์ (คณิตศำสตร์) จำนวน 1 อัตรำ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1) คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
วุฒิปริญญำตรีทำงศึกษำศำสตร์ ครุศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สำขำคณิตศำสตร์
หรือทำงวิศวกรรมศำสตร
2.2) คุณสมบัติทั่วไป
1) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทวั่ ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนเงินรำยได้
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2554 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือเป็น
โรคที่คณะกรรมกำรพนักงำนเงินรำยได้กำหนด
3) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมระเบียบฉบับนี้
หรือกฎหมำยอื่น
4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5) เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลำย
7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำ
โดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกระทำผิดวินัยตำมระเบียบ หรือ
กฎหมำยอื่น
10) เป็นผู้กระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนของรัฐ
/ระยะเวลำ...

-23. ระยะเวลำกำรจ้ำง
จะด ำเนิ น กำรจ้ ำ งครำวละไม่ เกิน 1 ปี ซึ่ ง จะต่ อสั ญ ญำจ้ ำ งปี ต่ อปี โดยต้ องผ่ ำ นกำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนในแต่ละรอบกำรประเมิน
4. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสอน กำรวิจัย กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร รวมทั้งสนับสนุนภำรกิจอื่น ๆ ตำมที่
ได้รับมอบหมำย
5. รำยละเอียดกำรรับสมัคร
รับ สมั ครตั้ ง แต่ บั ด นี้ จนถึง วั น ที่ 22 เมษำยน 2565 ผู้ ที่ ป ระสงค์จ ะสมั ครสอบคัด เลือกให้ ส มั ครทำง
อินเทอร์เน็ต ที่ระบบงำนออนไลน์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตำมขั้นตอน
กำรสมัครงำนที่กำหนดในเว็บไซต์ โดยสำมำรถชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัคร จำนวน 100 บำท เข้ำบัญชีธนำคำร
ไทยพำณิชย์ เลขที่บัญชี : 704-2737518 ชื่อบัญชี : โรงเรียนสำธิตอิสลำมศึกษำ มอ.ปัตตำนี และจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โทรศัพท์ 073-313-3928 – 50 ต่อ 1577 หรือ 084-1852329
- กำรรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 เมษำยน 2565
- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิส์ อบคัดเลือก
วันที่ 26 เมษำยน 2565
- สอบข้อเขียน
วันที่ 29 เมษำยน 2565
- ประกำศผลกำรสอบข้อเขียน
วันที่ 6 พฤษภำคม 2565
- สอบสัมภำษณ์และสำธิตกำรสอน
วันที่ 10 พฤษภำคม 2565
- ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
วันที่ 12 พฤษภำคม 2565
- รำยงำนตัว/เริ่มปฏิบัตงิ ำน
ตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤษภำคม 2565
6. เอกสำรและหลักฐำนทีใ่ ช้ในกำรสมัคร
6.1) สำเนำใบปริญญำบัตร และสำเนำใบแสดงผลกำรเรียนรำยวิชำ (Transcript) พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6.2) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6.3) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
6.4) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำ ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน 6 เดือน
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6.5) หลักฐำนกำรชำระเงินกู้ยมื จำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำในหน้ำรำยละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab
Menu รำยกำรค่ำงวดค้ำงชำระ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
6.6) เอกสำรอื่น ๆ เช่น ใบเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ชุด
6.7) เพศชำย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือสำเนำใบรับรองผลกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำร
แบบ สด.43 หรือหลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทำงทหำร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
/7.รำยละเอียด...

-37. รำยละเอียดกำรคัดเลือก
7.1) สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ (Mathematics) ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ขอบเขตของเนื้อหำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
7.2) สอบสัมภำษณ์และสำธิตกำรสอน (100 คะแนน)
- เลือกเรื่องที่มีควำมถนัดในขอบเขตของเนื้อหำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 1 เรื่อง โดยสำธิต
กำรสอน 15 นำที (กรณีสอบข้อเขียนผ่ำน)
8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก จะต้ อ งผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรสอบไม่ ต่ ำกว่ ำ ร้ อ ยละ 60 และกำรตั ด สิ น ของ
คณะกรรมกำรเป็นที่สิ้นสุด
หมำยเหตุ
หำกภำยหลังตรวจสอบพบว่ำผูส้ มัครคุณสมบัติไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำผูส้ มัครฯ ขำดคุณสมบัติ
และไม่มีสทิ ธิ์ในกำรสอบคัดเลือก
ประกำศ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ)
มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ)
คณบดีคณะวิทยำกำรอิสลำม ปฏิบัติกำรแทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

สำเนำถูกต้อง

(นำงแวรอบิยะ เจ๊ะอะ)
บุคลำกรชำนำญกำร

อับดุลฮำเล็ม/ร่ำง/พิมพ์
แวรอบิยะ/ทำน

