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ประกำศคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง ขอขยำยเวลำรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง อำจำรย์สำขำวิชำเอกชีววิทยำ (ครั้งที่ 12)
-------------------------------------

ด้วย คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี ขอขยำยเวลำรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง อำจำรย์สำขำวิชำเอกชีววิทยำ ครัง้ ที่ 12 จำนวน 1 อัตรำ
โดยปฏิบัติงำนสังกัดคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมั ครต้องมีคุณสมบัติตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำน
มหำวิทยำลัย พ.ศ.2561 หมวด 2 ข้อ 6 ดังนี้
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้ำม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือ
เป็นโรคที่ ก.บ.ม. กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกงำนไว้ก่อนตำมข้อบังคับนี้ หรือ
กฎหมำยอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลำย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
8. เคยถู ก ลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อ ไล่ ออกจำกรัฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชนหรือ
หน่วยงำนอื่นๆของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกงำน เพรำะกระทำผิดวินัยตำมข้อบังคับนี้
หรือกฎหมำยอื่น
10. เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ
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-21.2 มีคุณวุฒิตรงตำมประกำศรับสมัคร
1.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีผิดสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่ำครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังตรวจสอบว่ำ
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะถือว่ำขำดคุณสมบัติทันที
2. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผูส้ มัคร
2.1 ตำแหน่ง อำจำรย์สำขำวิชำชีววิทยำ
2.2 รับสมัครวุฒปิ ริญญำเอก/เทียบเท่ำ แผน ก ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ (ชีววิทยำ)
หรือสำขำที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรสอนวิทยำศำสตร์ (ชีววิทยำ)
หำกผู้สมัครมีคุณสมบัติเพิม่ เติมข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
- วุฒิปริญญำโท ด้ำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ (ชีววิทยำ) หรือกำรสอนวิทยำศำสตร์
- วุฒิปริญญำตรี ด้ำนชีววิทยำ หรือกำรศึกษำชีววิทยำ
2.3 มีประสบกำรณ์ในกำรสอนอย่ำงน้อย 1 ปี
2.4 หำกมีผลงำนทำงวิชำกำรจะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
2.5 โดยเมื่อผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตำแหน่ง อำจำรย์
ต้องมีผลกำรตรวจสุขภำพและร่ำงกำย และผลกำรตรวจทำง จิตวิทยำเป็นปรกติ โดยให้ยื่นผลกำรตรวจทำงจิตวิทยำ
ภำยในเวลำ 4 เดือน นับตั้งแต่ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย สำหรับกำรตรวจทำงจิตวิทยำ สำมำรถตรวจได้ที่
โรงพยำบำลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์มกำรตรวจทำงจิตวิทยำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. อัตรำเงินเดือน ตำแหน่ง อำจำรย์
วุฒิปริญญำเอก
อัตรำ 31,500 บำท
4. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
พนักงำนมหำวิทยำลัย พึงจะไดรับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ จำกมหำวิทยำลัย เช่น
4.1 ที่พักอำศัย ตำมเงือ่ นไขและระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงำนมหำวิทยำลัยสะสม 3-15% มหำวิทยำลัยสมทบ 3-5%)
4.3 กองทุนพนักงำนมหำวิทยำลัย
ก. ค่ำเล่ำเรียนบุตรในแต่ละระดับกำรศึกษำให้เบิกได้ตำมสิทธิ์ของข้ำรำชกำร
ข. ค่ำรักษำพยำบำล
- ในส่วนที่นอกเหนือจำกระบบประกันสังคม รวมถึงค่ำคลอดบุตร ทันตกรรม
(ครอบคลุมตนเองและญำติสำยตรง)
- กรณีเป็นผูป้ ่วยนอกรักษำฉุกเฉินตำมคำสั่งแพทย์ได้ทงั้ โรงพยำบำลเอกชน
และคลินกิ ครัง้ ละไม่เกิน 2,000 บำท (เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คูส่ มรสและบุตร)
- รักษำพยำบำลกรณีเป็นผูป้ ่วยนอก และตรวจสุขภำพประจำปีได้ทุกสถำนพยำบำล
ที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้ำที่ โดยเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,500 บำท/โรค/วันไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี
(เฉพำะพนักงำนงำนมหำวิทยำลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร)
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-34.4 กองทุนสวัสดิกำร
- เงินกู้ยืมเพือ่ ประกอบกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพือ่ เดินทำงไปต่ำงประเทศ
- เงินกู้ยืมเพือ่ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพือ่ กำรศึกษำบุตร
- เงินสงเครำะห์ครอบครัวและเงินบำเพ็ญกุศลศพ
4.5 โครงกำรเงินกู้เพือ่ ที่อยู่อำศัยจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4.6 โอกำสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้ำเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยำนุสรณ์ หรือโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
4.7 สิทธิในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่น ได้รบั กำรเชิดชูเกียรติ เช่นเดียวกับ
ข้ำรำชกำรอื่นๆ เป็นต้น
4.8 ค่ำตอบแทนพิเศษสำหรับผูป้ ฏิบัติงำนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เดือนละ3,500บำท
5. ระยะเวลำกำรรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2565 – 10 มิถุนำยน 2565
6. กำรรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทำงอินเทอร์เน็ต ทีร่ ะบบสมัครงำนออนไลน์
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรสมัครงำนที่กำหนดในเว็บไซต์
หรือสอบถำมเพิม่ เติมได้ที่ โทรศัพท์073-331-301 โทรสำร 073-348-322
7. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร
7.1 รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมหน้ำซึ่งถ่ำยมำแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน อัพโหลดเป็นรูป Profile 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 (สำหรับผู้สมัครที่ยื่นด้วยวุฒิปริญญำเอก)
7.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนำทะเบียนบ้ำนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง 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-สกุลหรือสำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ
7.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
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-48. ค่ำธรรมเนียม
8.1 ผู้สมัครจะต้องโอนเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบ จำนวน 100 บำท
เข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์จำกัด สำขำสงขลำนครินทร์ (ปัตตำนี) เลขทีบ่ ัญชี 704-300365-3 ชื่อบัญชี
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีและ จะไม่จ่ำยเงินคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8.2 แจ้งกำรชำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครสอบทำงเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดในเว็บไซต์ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2565 หำกไม่ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำร
สมัครที่กำหนด และไม่ได้แจ้งกำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร ภำยในวันที่ระบุ จะถือว่ำท่ำนไม่มีสิทธิ์สอบ
โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสำรกำรสมัครให้มีควำมครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศฉบับนี้
และหำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรของผู้สมัครแล้วพบว่ำไม่ครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศ จะถือว่ำผู้สมัครขำด
คุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ในกำรสอบคัดเลือก
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ทผี่ ่ำนกำรคัดเลือกต้องผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละวิธีกำรคัดเลือก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70
หมำยเหตุ
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ำมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัคร หำกภำยหลังมหำวิทยำลัยตรวจสอบพบว่ำมีคุณสมบัตทิ ั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร จะไม่มสี ิทธิ์ได้รับกำรจ้ำงเข้ำปฏิบัติงำน
ผู้ที่เป็นลูกหนีก้ ู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยมื เพือ่ กำรศึกษำ แล้วยังมียอดหนี้ค้ำงชำระหำก
ได้รับกำรบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรหักเงินชำระหนีจ้ ำกค่ำจ้ำง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกำรกู้ยมื เงินจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้กับมหำวิทยำลัย
ประกำศ ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

เรชำ ชูสุวรรณ
(ดร.เรชำ ชูสุวรรณ)
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและทรัพยำกรบุคคล รักษำกำรแทน
คณบดีคณะศึกษำศำสตร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวธรรญชนก จักรกำญจน์)
พนักงำนบริหำรทั่วไป

บุรินทร์ ทำน
ธรรญชนก ร่ำง/พิมพ์

