(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
เรื่อง ขอขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงินรายได
ตําแหนง ครูศิลปศึกษา

--------------ตามที่ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดดําเนินการเปดรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานเงินรายได ตําแหนง ครูศิลปศึกษา จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ฝายประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี นั้น
เนื่องจากมีผูมาสมัครเปนจํานวนนอย คณะศึกษาศาสตร จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีกโดย
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
1.1 ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 9 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2554 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายไดกําหนด
3. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่น
4. เปนผูบกพรองในศิลธรรมอันดี
5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6. เปนบุคคลลมละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบ
หรือกฎหมายอื่น
10. เปนผูกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
1.2 ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
1.3 ไมเปนผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
/2.คุณสมบัติ...

-22. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราคาจาง ตามรายละเอียดแนบทายของประกาศรับสมัครนี้
3. รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ
3.1 รับสมัครตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563
3.2 ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหสมัครทางอินเทอรเน็ต ที่ระบบสมัครงาน
ออนไลน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่
กําหนดในเว็บไซตโทรศัพท073-331-301
3.3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ผานทาง
https://resume.psu.ac.th
3.4 กําหนดการสอบขอเขียน ดังนี้
วัน เวลา
รายละเอียดการสอบ
สถานที่สอบ
29 มกราคม 2564
เวลา 09.00-10.00 น.
- สอบขอเขียน เขียนแผนการ
หองประชุมอาคาร 80 ป
จัดการเรียนรู
ชูเกียรติ ปติเจริญกิจ
เวลา 10.00-12.00 น.
- สาธิตการจัดการเรียนรู
โรงเรียนอนุบาลสาธิต
เวลา 13.00-16.30 น.
- สอบสัมภาษณ
3.5 ประกาศผลสอบคัดเลือก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 สามารถดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผานทาง https://resume.psu.ac.th
4. เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
4.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาสีเขม และไมใสผาคลุมหนาซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน 1 รูป
4.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.6 สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.7 หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในหนารายละเอียดขอมูล
บัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยืมเงิน กยศ./กรอ.)
4.8 เพศชาย ใหแนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ
ใบรับรองผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหาร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
4.9 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
4.10 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน (ใชฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ
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-35. คาธรรมเนียม
5.1 ผูสมัครจะตองโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 50 บาท
เขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชยจํากัด สาขาสงขลานครินทร (ปตตานี) เลขที่บัญชี 704-300365-3 ชื่อบัญชี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและ จะไมจายเงินคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.2 แจงการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในเว็บไซตภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หากไมดําเนินการตามขั้นตอนการ
สมัครที่กําหนด และไมไดแจงการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ระบุ จะถือวาทานไมมีสิทธิ์สอบ
โดยผูสมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครใหมีความครบถวนและถูกตองตามประกาศฉบับนี้
และหากเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลวพบวาไมครบถวนและถูกตองตามประกาศ จะถือวาผูสมัคร
ขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือก ตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
คือสอบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ
หมายเหตุ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองตนเอง วามีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเขาปฏิบัติงาน
ผูที่เปนลูกหนี้กูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา แลวยังมียอดหนี้คางชําระหาก
ไดรับการบรรจุ จะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากคาจาง และยินยอมใหเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหกับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)

เรชา ชูสุวรรณ
(ดร.เรชา ชูสุวรรณ)
รองคณบดีฝายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร

สําเนาถูกตอง
(นางจุฬาลักษณ ธรรมวิฐาน)
พนักงานบริหารทั่วไป

บุรินทร
ทาน
จุฬาลักษณ ราง/พิมพ

รายละเอียดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง ครูศิลปศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ชื่อตําแหนง ครูศิลปศึกษา
อัตราคาจาง
1.1 อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 12,000 บาท
1.2 คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เดือนละ 3,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศึกษา
2. มีความสามารถดานดนตรี
3. มีใบประกอบวิชาชีพครู

