(สําเนา)
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์
(สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
------------------------------------ด้วยคณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
โดยปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
2. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
3. เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก งาน หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากงานไว้ ก่ อ นตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย หรือตามกฎหมายอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลาย
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากงาน เพราะกะทํ า ผิด วิ นั ย ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายอื่น
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
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลัง
ตรวจสอบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
/2. คุณสมบัติ.....

-22. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งของผูส้ มัคร
2.1 ตําแหน่ง อาจารย์ (สาขาจิตวิทยาอุตสหกรรมและองค์การ)
2.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
2.3 หากมีประสบการณ์ด้านการสอนมาก่อน หรือทํางานในหน่วยงานองค์กรมาก่อน
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือหากต่ํากว่าก็ต้องผ่าน
ภายใน 1 ปีที่เข้าทํางาน
2.5 โดยเมื่อผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตําแหน่ง
อาจารย์ ต้องมีผลการตรวจสุขภาพและร่างกาย และผลการตรวจทาง จิตวิทยาเป็นปรกติ โดยให้ยื่นผลการตรวจ
ทางจิตวิ ทยาภายในเวลา 4 เดือน นับตั้ งแต่ที่ได้รับการจ้างเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลัย สําหรับการตรวจทาง
จิตวิทยา สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐ และให้ใช้แบบฟอร์มการตรวจทางจิตวิทยาตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
3. อัตราเงินเดือน ตําแหน่ง อาจารย์
วุฒิปริญญาเอก

อัตรา 30,000 บาท

4. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
4.1 ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.2 กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดได้จาก
http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html
4.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดูรายละเอียดจากhttp://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
4.4 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิของข้าราชการ
ข. ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน
20,000 บาท/ปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรดูรายละเอียดได้จาก
http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_312.pdf
5. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
6. สถานที่รบั สมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073-331-301 , 08-6889-2967 โทรสาร 073-348-322
7. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
7.1 สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนาปริญญาบัตร
7.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
7.3 สําเนาทะเบียนบ้าน
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
7.5 สําเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับเพศชาย)
7.6 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 รูป
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

/7.7 ใบรับรองแพทย์.....

-37.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง)
จํานวน 1 ชุด
7.8 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
จํานวน 100 บาท
โดยผู้สมัครควรตรวจสอบเอกสารการสมัครให้มีความครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศฉบับนี้
และหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัคร ขาด
คุณสมบัติและไม่มีสิทธิใ์ นการสอบคัดเลือก
8. 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
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)

เอกรินทร์ สังข์ทอง
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์์

สําเนาถูกต้อง
(นางจุฬาลักษณ์ ธรรมวิฐาน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จุฬาลักษณ์ ร่าง/พิมพ์/ทาน

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

