(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกฟิสิกส์
------------------------------------ตามที่คณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขยายเวลารับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกฟิสกิ ส์ ครั้งที่ 6 จํานวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปแล้วนั้น
เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีกโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 หมวด 2 ข้อ 6 ดังนี้
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กําหนดใน กฎ ก.พ.อ.
3. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นๆของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทําผิดวินัยตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
10. เป็ น ผู้ เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการหรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานของรัฐ
1.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
/1.3 ไม่เป็น...

-21.3 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดี กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
ว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งของผูส้ มัคร
2.1 ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
2.2 รับสมัครวุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า แผน ก ทางด้านการศึกษา (ฟิสกิ ส์) หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการศึกษาด้านฟิสิกส์ และมีวุฒิปริญญาต่อเนื่อง ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา (ฟิสิกส์)
- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์) หรือการสอนฟิสิกส์ หรือทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการศึกษา (ฟิสิกส์) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้าน
การจัดการศึกษาด้านฟิสิกส์
2.3 มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี
2.4 โดยเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตําแหน่ง
อาจารย์ ต้องมีผลการตรวจสุขภาพและร่างกาย และผลการตรวจทาง จิตวิทยาเป็นปรกติ โดยให้ยื่นผลการตรวจ
ทางจิตวิทยาภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการตรวจทางจิตวิทยา
สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์มการตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. อัตราเงินเดือน ตําแหน่ง อาจารย์
วุฒิปริญญาเอก

อัตรา 31,500 บาท

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิขอข้าราชการ
ข. สิทธิค่ารักษาพยาบาล (ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม) รวมถึงค่าคลอดบุตร
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) และกรณีเป็นผู้ป่วยนอก รวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปี (เฉพาะ
ตนเอง) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
4.4 กองทุนสวัสดิการ
- เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
- เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
- เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพ
/4.5 โครงการ...

-34.5 โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.7 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ
เช่นเดียวกับข้าราชการอื่นๆ เป็นต้น
4.8 ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ
3,500 บาท
5. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563
6. สถานที่รบั สมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322
7. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
7.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป
7.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
Computer-based ไม่น้อยกว่า 173 หรือ Internet-based ไม่น้อยกวา 61) หรือ คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS
ไม่น้อยกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 หรือ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีอายุไม่เกิน
2 ปี จํานวน 1 ชุด (สําหรับผู้สมัครที่ยนื่ ด้วยวุฒปิ ริญญาโท)
7.5 ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEP
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1 ชุด (สําหรับผูส้ มัครทีย่ ื่นด้วยวุฒปิ ริญญาเอก)
7.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.7 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ
7.8 หลักฐานการชําระเงินกูย้ ืมจากกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูล
บัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.)
7.9 เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ
ใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน 1 ฉบับ
7.10 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน 1 ฉบับ
7.11 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ
7.12 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวนเงิน 100 บาท
โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบับนี้
และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติและไม่มสี ิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
/8. ขั้นตอน...

-48. ขั้นตอนการรับสมัคร
8.1 ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://eduit.pn.psu.ac.th/
(ข่าวรับสมัครงาน) โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยการเจ้าหน้าที่
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ 6
ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 (สมัครงาน)
8.2 คณะศึกษาศาสตร์ จะประกาศรายชื่อและรายละเอียดการสอบคัดเลือกผ่านทาง
http://eduit.pn.psu.ac.th ข่าวรับสมัครงาน
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 70
หมายเหตุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มสี ิทธิ์ได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ที่เป็นลูกหนีก้ ู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างชําระ
หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

เรชา ชูสุวรรณ
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จุฬาลักษณ์ ร่าง/ทาน/พิมพ์

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

