(สําเนา)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
------------------------------------คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประสงคจะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยปฏิบัติงานสังกัดภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1) ตองเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป ตามขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
2) ผูสมัครที่เคยไดรับการลางมลทินตามประกาศของทางราชการจะตองแจงรายละเอียด ของ
โทษทางวินัยที่ไดรับและการลางมลทินตามกฎหมายใดใหคณะฯ ทราบในใบสมัครดวย มิฉะนั้นจะถือวา เปนการ
ปดบังขอมูล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจะไมพิจารณาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
2.1 สําหรับผูที่ไมไดจบปริญญาเอก จะตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมนอยกวา 500
หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU GET ที่เทียบเทากับผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL
เปนภาษาสื่อสาร โดยใหยื่นคะแนนภาษาอังกฤษดังกลาว ภายในเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการจางเปน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมีหลักเกณฑการเทียบผลคะแนนดังนี้
TOEFL
TOEFL
TOEFL
IELTS TOEIC
PSU-GET
(Paper-based) (Computer-based) (Internet-based)
(เฉลี่ยทุกทักษะ)
500
173
61
5
600
70%
2.2 โดยเมื่อผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําแหนง อาจารย ต
องมีผลการตรวจสุขภาพและรางกาย และผลการตรวจทาง จิตวิทยาเปนปรกติ โดยใหยื่นผลการตรวจทาง
จิตวิทยาภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแตที่ไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการตรวจทางจิตวิทยา
สามารถตรวจไดที่โรงพยาบาลของรัฐ และใหใชแบบฟอรมการตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ตําแหนงที่รับสมัคร
- ตําแหนง อาจารย เลขที่อัตรา 3489 วุฒิปริญญาเอก/เทียบเทา หรือปริญญาโท แผน ก
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
4. อัตราเงินเดือน ตําแหนง อาจารย
วุฒิปริญญาโท
อัตรา 24,600 บาท
วุฒิปริญญาเอก/เทียบเทา
อัตรา 30,000 บาท
5. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
พนักงานมหาวิทยาลัยพึงจะไดรบั สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆจากมหาวิทยาลัย เชน
5.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.2 กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดูรายละเอียดไดจาก
http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html
5.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดูรายละเอียดไดจาก http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
/5.4 กองทุน.....

-25.4 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิของขาราชการ
ข. คารักษาพยาบาล ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไมเกิน
10,000 บาท/ป โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร
ดูรายละเอียดไดจาก http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_312.pdf
6. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 4 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2560
7. สถานที่รับสมัคร
หนวยการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี โทรศัพท 073-331-301 , 08-6889-2967 โทรสาร 073-348-322
8. เอกสารที่ใชในการสมัคร
8.1 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พรอมสําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
8.2 รูปถายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
8.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ชุด
8.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ชุด
8.5 สําเนาใบผานการเกณฑทหาร (สําหรับเพศชาย)
จํานวน 1 ชุด
8.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
8.7 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง)
จํานวน 1 ชุด
8.8 คาธรรมเนียมการสมัคร
จํานวน 100 บาท
โดยผูสมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครใหมีความครบถวนและถูกตองตามประกาศฉบับนี้
และหากเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลวพบวาไมครบถวนและถูกตองตามประกาศ จะถือวาผูสมัคร
ขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
9. ขั้นตอนการรับสมัคร
9.1 ผูที่สนใจสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/
(ขาวรับสมัครงาน) โดยผูสมัครสามารถสมัครไดดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครมายังหนวยการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เลขที่ 181 หมู 6
ถนนเจริญประดิษฐ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000 (สมัครงาน)
9.2 คณะศึกษาศาสตร จะประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบคัดเลือกผานทาง
http://eduit.pn.psu.ac.th ขาวรับสมัครงาน
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

อําไพวรรณ สุภาพวานิช
(ผูชวยศาสตราจารยอําไพวรรณ สุภาพวานิช)
รองคณบดีฝายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ รักษาการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

สําเนาถูกตอง
(นางจุฬาลักษณ ธรรมวิฐาน)
พนักงานบริหารทั่วไป

จุฬาลักษณ ราง/พิมพ/ทาน

แบบ พ.1/42

เลขที…
่ …….……….

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รู ปถ่าย
ขนาด 1 นิว้

ตาแหน่ ง……....................................................สั งกัดคณะศึกษาศาสตร์
วุฒิการศึกษาทางด้ าน.............................................................................................
เงินเดือนทีต่ ้ องการ ……………………. บาท

ลักษณะงาน

Full Time

Part Time

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
เลขที่บตั รประชาชน …………………………………….
ชื่อ ……………………………….……………นามสกุล ………………………………………….
เพศ
ชาย
หญิง วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………….. อายุ ………… ปี
เชื้อชาติ…………………………. สัญชาติ …………………………..ศาสนา...........................................

2. สถานทีต่ ิดต่ อได้ สะดวก
บ้านเลขที่ …………… หมู่ที่ …… หมู่บา้ น……….………….ตรอก/ซอย……………..ถนน……..………
ตาบล/แขวง……………………… อาเภอ ……..………………………..จังหวัด ……………….……
รหัสไปรษณี ย ์ ………..………….. โทรศัพท์ ……………………………E-mail ……………………

3. วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี

วุฒิการศึกษา ………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สาเร็ จ พ.ศ. ……
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริ ญญาโท

วุฒิการศึกษา ………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สาเร็ จ พ.ศ. ……
เกรดเฉลี่ย …………………….

ปริ ญญาเอก

วุฒิการศึกษา …………….…………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สาเร็ จ พ.ศ. ……
เกรดเฉลี่ย …………………….

อื่น ๆ

วุฒิการศึกษา ………………………………. สาขาวิชา …………………………….
สถาบันการศึกษา ………………………………………………….. สาเร็ จ พ.ศ. ……
เกรดเฉลี่ย …………………….
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4. ประวัตกิ ารทางาน เรียงตามลาดับครั้งสุ ดท้ ายไปหาครั้งแรก
สถานที่ทางานครั้งสุ ดท้าย ……………………….……………………………………………..
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….………
เงินเดือน ………………บาท
สาเหตุที่ออก………………………………………………………………………………………
สถานที่ทางาน……………………….……………………………………………..
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….………
เงินเดือน ………………บาท สาเหตุที่ออก ………………………………………………………….
 สถานที่ทางาน……………………….……………………………………………..
ตาแหน่ง ………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่เดือน …….……………..ปี …….…. ถึงเดือน……..……………ปี ….………
เงินเดือน ………………บาท สาเหตุที่ออก ………………………………………………………
5. ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษาอังกฤษ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก


ภาษาอื่น ๆ ระบุ

ดี

ดี

ดี

พอใช้
ดีมาก

พอใช้
ดีมาก

พอใช้
ดีมาก

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

ดี
พอใช้

6. ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ผลงานทางวิชาการ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

ประสบการณ์ พเิ ศษอืน่ ๆ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ……………….…………………………ผูส้ มัคร
(……………………………………….)
………/………………./……….

หมายเหตุ กรอกข้อมูลให้ได้รายละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และสามารถแนบประวัติและเอกสารอื่น ๆ
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาตัวท่านเพิ่มเติมพร้อมกับใบสมัครได้

