(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยสาขาวิชาเคมี
------------------------------------ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประสงคจะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยสาขาวิชาเคมี เลขที่อัตรา 1625 ครั้งที่ 1
จํานวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 หมวด 2 ขอ 6 ดังนี้
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2559 หมวด 3 ขอ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
2. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
2. เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่กําหนดใน กฎ ก.พ.อ.
3. เปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนตามขอบังคับนี้
หรือกฎหมายอื่น
4. เปนผูบกพรองในศิลธรรมอันดี
5. เปนกรรมการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
6. เปนบุคคลลมละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชนหรือ
หนวยงานอื่นๆของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไล ออกจากงาน เพราะกระทําผิ ด วินั ย ตาม
ขอบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
10. เป น ผู เ คยกระทํ า การทุ จ ริ ต ในการสอบเข า รั บ ราชการหรื อ เข า ปฏิ บั ติ ง านใน
หนวยงานของรัฐ
1.2 มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
/1.3 ไมเปน...

-21.3 ไมเปนผูถูกฟองรองดําเนินคดี กรณีผิดสัญญากูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผูสมัครจะตองรับรองคุณสมบัติตนเองวาครบถวนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบ
วาคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาขาดคุณสมบัติทันที
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัคร
2.1 ตําแหนง อาจารยสาขาวิชาเคมี โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูสมัครดังนี้
2.1.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางดานการสอนวิทยาศาสตร ทางดาน
วิทยาศาสตรศึกษา หรือ ดานวิทยาศาสตร สาขาเคมี
2.1.2 วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางดานการสอนวิทยาศาสตร ทางดาน
วิทยาศาสตรศึกษา หรือ ดานวิทยาศาสตร สาขาเคมี
2.1.3 ผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางดาน
การสอนวิทยาศาสตร(เคมี)
2.2 โดยเมื่อผานการคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตําแหนงอาจารย
ตองมีผลการตรวจสุขภาพและรางกายและผลการตรวจทาง จิตวิทยาเปนปรกติโดยใหยื่นผลการตรวจทางจิตวิทยา
ภายในเวลา 4 เดือน นับตั้งแตที่ไดรับการจ างเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการตรวจทางจิตวิทยา สามารถ
ตรวจไดที่โรงพยาบาลของรัฐ และใหใชแบบฟอรมการตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. อัตราเงินเดือนตําแหนงอาจารย
3.1 วุฒิปริญญาโท
อัตรา 26,250 บาท
3.2 คาตอบแทนพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เดือนละ 3,500 บาท
4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน
พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย เชน
4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3-5%)
4.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. คาเลาเรียนบุตรในแตละระดับการศึกษาใหเบิกไดตามสิทธิ์ของขาราชการ
ข. คารักษาพยาบาล
- ในสวนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงคาคลอดบุตร ทันตกรรม
(ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง)
- กรณีเปนผูปวยนอกรักษาฉุกเฉินตามคําสั่งแพทยไดทั้งโรงพยาบาลเอกชน
และคลินิก ครั้งละไมเกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไมครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
- รักษาพยาบาลกรณีเปนผูปวยนอก และตรวจสุขภาพประจําปไดทุก
สถานพยาบาลที่มีแพทยปฏิบัติหนาที่ โดยเบิกจายคารักษาพยาบาลไดครั้งละไมเกิน 1,500 บาท/โรค/วันไมเกิน
20 ครั้ง/ป (เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไมครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คูสมรสและบุตร)
4.4 กองทุนสวัสดิการ
- เงินกูยืมเพื่อประกอบกิจกรรมดานวัฒนธรรม
- เงินกูยืมเพื่อเดินทางไปตางประเทศ
- เงินกูยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
/-เงินกูยืมเพื่อการศึกษา...

-3- เงินกูยืมเพื่อการศึกษาบุตร
- เงินสงเคราะหครอบครัวและเงินบําเพ็ญกุศลศพ
4.5 โครงการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห
4.6 โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเขาเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ หรือ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4.7 สิทธิในการเขารับการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน ไดรับการเชิดชูเกียรติ
เชนเดียวกับขาราชการอื่นๆ เปนตน
5. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563
6. การรับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกใหสมัครทางอินเทอรเน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดใน
เว็บไซตโทรศัพท073-331-301 โทรสาร 073-348-322
7. เอกสารที่ใชในการสมัคร
7.1 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก หรือแวนตาสีเขม และไมใสผาคลุมหนาซึ่งถายมาแลว
ไมเกิน 6 เดือน อัพโหลดเปนรูป Profile จํานวน 1 รูป
7.2 สําเนาใบปริญญา หรือหนังสือรับรอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
7.3 สําเนาใบประมวลการศึกษา (Transcript) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
7.4 ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based ไมนอยกวา 500 หรือ
Computer-based ไมนอยกวา 173 หรือ Internet-based ไมนอยกวา 61) หรือ คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS
ไมนอยกวา 5 หรือ TOEIC ไมนอยกวา 600 หรือ PSU-TEP เฉลี่ยทุกทักษะไมนอยกวารอยละ 60 ที่มีอายุไมเกิน
2 ป จํานวน 1 ชุด (สําหรับผูสมัครที่ยื่นดวยวุฒิปริญญาโท)
7.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
7.6 สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
7.7 หลักฐานการชําระเงินกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในหนารายละเอียดขอมูล
บัญชีผูกู Tab Menu รายการคางวดคางชําระ จํานวน 1 ฉบับ (กรณีกูยืมเงิน กยศ./กรอ.)
7.8 เพศชาย ใหแนบสําเนาหนังสือสําคัญแบบ สด.8 (สมุดประจําตัวทหารกองหนุน) หรือ
ใบรับรองผลการเขาตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของทางทหาร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
7.9 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
7.10 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน1เดือน (ใชฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ
8. คาธรรมเนียม
8.1 ผูสมัครจะตองโอนเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 100 บาท
เขาเลขที่บัญชี 704-300365-3 ชื่อบัญชี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเดินสะพัดธนาคารไทยพาณิชยจํากัด สาขาสงขลานครินทร (ปตตานี) และ
จะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
/8.2 แจงการชําระเงิน...

-48.2 แจงการชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบทางเว็บไซต https://resume.psu.ac.th
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในเว็บไซตภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563หากไมดําเนินการตามขั้นตอนการ
สมัครที่กําหนด และไมไดแจงการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ระบุ จะถือวาทานไมมีสิทธิ์สอบ
โดยผูสมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครใหมีความครบถวนและถูกตองตามประกาศฉบับนี้
และหากเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลวพบวาไมครบถวนและถูกตองตามประกาศ จะถือวาผูสมัคร
ขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก
9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกตองผานเกณฑในแตละวิธีการคัดเลือก ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70
หมายเหตุ
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองตนเอง วามีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวามีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะไมมีสิทธิ์ไดรับการจางเขาปฏิบัติงาน
ผูที่เปนลูกหนี้กูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา แลวยังมียอดหนี้คางชําระ
หากไดรับการบรรจุ จะตองยินยอมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการหักเงินชําระหนี้จากคาจาง และยินยอมใหเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหกับมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
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