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ประกาศคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เรื่อง   ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา เลขอัตรา 1039 (ครั้งที่ 5) 
------------------------------------- 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอขยาย
เวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา 
ครั้ งที่  5 เลขที่ อัตรา  1039 จํานวน  1 อัตรา  โดยปฏิบั ติงานสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปแล้วน้ัน 
  เน่ืองจากมีผู้ย่ืนใบสมัครจํานวนน้อย คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอขยายเวลารับสมัคร
ออกไปอีกโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
ผู้ ส มั ค ร ต้อ งมี คุณสม บั ติทั่ ว ไปและ ไม่ มี ลั กษณะ ต้อง ห้ ามตามข้ อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังน้ี 

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
 1.  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 2.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
  (ข)  ลักษณะต้องห้าม 
   1.  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
   2.  เป็นคนวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถหรือเป็นโรคตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
   3.  เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   4.  เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 
   5.  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   6.  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7.  เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   9.  เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกะทําผิด
วินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอ่ืน 
   10. เป็นผู้ เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
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  ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร  
      2.1  ตําแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังน้ี 
  1.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสุขศึกษา หรือ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  2.  สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท ทางด้านสุขศกึษาหรือวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  3.  มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) หรือครุศาสตรบัณฑิต 
(สุขศึกษา) หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

  (3.1)  มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาและมีผลงานด้าน
วิชาการ งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

     (3.2)  โดยเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตําแหน่ง อาจารย์ ต้องมีผลการตรวจสุขภาพและร่างกาย และผลการตรวจทาง จิตวิทยาเป็นปรกติ 
โดยให้ย่ืนผลการตรวจทางจิตวิทยาภายในเวลา 4 เดือน นับต้ังแต่ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับการตรวจทางจิตวิทยา สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์ม
การตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

3. อัตราเงินเดือน ตําแหน่ง อาจารย์ 
3.1 วุฒิปริญญาเอก    อัตรา  31,500  บาท 
3.2  ค่าตอบแทนพิเศษสําหรบัผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เดือนละ 3,500 บาท 
4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
    พนักงานมหาวิทยาลยั พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลยั  เช่น 

4.1 ที่พักอาศยั ตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัย

สมทบ 3-5%) 
4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศกึษาให้เบิกได้ตามสทิธ์ิของข้าราชการ 
ข. ค่ารักษาพยาบาล 

- ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร             
ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง) 

- กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคําสัง่แพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาล
เอกชน และคลนิิก ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลมุไปถึงบิดา 
มารดา คู่สมรสและบุตร) 

- รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภาพประจําปีได้ทุก
สถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน 

/ไม่เกิน 20 ... 
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ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี (เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร) 
4.4 กองทุนสวัสดิการ 

- เงินกู้ยืมเพ่ือประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
- เงินกู้ยืมเพ่ือเดินทางไปต่างประเทศ 
- เงินกู้ยืมเพ่ือซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบุตร 
- เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพ 

4.5 โครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4.7 สทิธิในการเข้ารับการคดัเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

เช่นเดียวกับข้าราชการอ่ืนๆ เป็นต้น 
5. ระยะเวลาการรับสมัคร ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
6. การรับสมัคร 

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงาน
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการ
สมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต์โทรศัพท์073-331-301 โทรสาร 073-348-322 

7. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
7.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใสผ่้าคลุมหน้า

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป 
7.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน 1 ฉบับ 
7.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

จํานวน 1 ฉบับ 
7.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ 

TOEIC หรือ PSU-TEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1 ชุด (สําหรบัผู้สมัครที่ย่ืนด้วยวุฒปิรญิญาเอก) 
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ   
7.6 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ  
7.7 หลักฐานการชําระเงินกู้ยืมจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในหน้า

รายละเอียดขอ้มูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชําระ จาํนวน 1 ฉบับ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) 
7.8 เพศชาย ให้แนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน)   

หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลกัฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องทางทหาร พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ฉบับ 

7.9 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง จํานวน 1 ฉบับ   

7.10 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ   
7.11 ค่าธรรมเนียมการสมัคร  จํานวนเงิน  100 บาท  

/8 ค่าธรรมเนียม... 
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8. ค่าธรรมเนียม 
  8.1 ผูส้มัครจะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท 
เข้าเลขที่บัญชี 704-300365-3 ช่ือบัญชี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตปัตตานี
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเดินสะพัดธนาคารไทยพาณิชย์จาํกัด สาขาสงขลานครินทร ์(ปัตตานี) 
และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 
  8.2 แจ้งการชาํระเงนิคา่ธรรมเนียมการสมคัรสอบทางเว็บไซต์ 
https://resume.psu.ac.th โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดในเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
หากไม่ดําเนนิการตามขัน้ตอนการสมัครทีก่ําหนด และไม่ได้แจ้งการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ภายในวันทีร่ะบุ จะถือว่าทา่นไม่มีสทิธิส์อบ 

โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตา 
ประกาศฉบับน้ี และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตาม
ประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร  ขาดคุณสมบัติและไม่มีสทิธ์ิในการสอบคัดเลือก 

9.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑใ์นแต่ละวิธีการคัดเลือก ได้คะแนนไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 70 

หมายเหต ุ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่ามีคุณสมบัติ

ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธ์ิได้รับ
การจ้างเข้าปฏิบัติงาน 
   ผู้ที่เป็นลูกหน้ีกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แล้วยังมียอดหน้ีค้าง
ชําระหากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหน้ีจากค่าจ้าง และยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

                          (ลงช่ือ)       เรชา  ชูสุวรรณ 
   (ดร.เรชา  ชูสุวรรณ) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์์ 

 
    
 

         สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นางจุฬาลักษณ์  ธรรมวิฐาน)               
    เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป                                     จุฬาลักษณ์  รา่ง/พิมพ์/ทาน 
 


