(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งนักวิชำกำรอุดมศึกษำ
--------------------------------ด้วยคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตาแหน่งเลขที่ 1081 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 17,290.- บาท เงื่อนไขการจ้างวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จานวน 1 อัตรา
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรค
ตามที่ ก.บ.ม. กาหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(11) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
(12) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องไปทาการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มีผล
การตรวจเป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
/ 2. บทบาทหน้าที่...
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2. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
2.1 งานบริการวิชาการ
2.2 งานวิชาการและงานการเรียนการสอน
2.3 งานอื่น ๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
3. กำหนดกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ระยะเวลาสมัคร
วันที่ 27 กันยายน - 26 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วันสอบคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
4. สถำนที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครสอบได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
- สานักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7334 9692 หรือ 0 7331 3928 – 50 ต่อ 2611 โทรสาร. 0 7334 9692
หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/
- งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2354 5558–60 โทรสาร. 0 2354 5561
5. รำยละเอียดกำรคัดเลือก
5.1 สอบข้อเขียน
5.2 สอบภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5.3 สอบสัมภาษณ์
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านการสอบตามข้อ 5.1 – 5.3 โดยได้คะแนนในแต่ละรายการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
7. ระยะเวลำกำรจ้ำง
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ
8. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
8.1 หนังสือแนะนาตัวของผู้สมัคร จานวน 1 ชุด
8.2 สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ระดับ
ปริญญาตรี 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
8.3 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
8.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
8.6 เพศชายให้แนบหนังสือสาคัญแบบ สด.43 (สมุดประจาตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการ
เข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร จานวน 1 ชุด
8.7 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ
8.8 กรณีที่ท่านส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครระบุไว้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
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9. ค่ำธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 100 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) มูอัสซัล บิลแสละ
(ดร. มูอัสซัล บิลแสละ)
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาเนาถูกต้อง
แก่นจันทร์ มูสิกธรรม
(นางแก่นจันทร์ มูสิกธรรม)
นักวิชาการอุดมศึกษา

แก่นจันทร์ / ร่าง / พิมพ์ / ทาน
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รหัสตำแหน่ง……………..…
ลำดับที่ …………………….

ใบสมัครเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตาแหน่ง………………………………………………………….
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รูปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

คาแนะนาในการสมัคร
1. กรอกข้อควำมลงในช่องว่ำงให้ครบถ้วน ชัดเจน (ถ้ำช่องว่ำงที่เว้นให้ไม่พอสำหรับเขียน ให้ใช้กระดำษอื่นเขียนเพิ่มเติมได้)
2. พร้อมใบสมัครนีไ้ ด้ส่งหลักฐำนต่อไปนี้มำด้วย (ให้ทำเครื่องหมำย / ลงในช่อง [ ] หน้ำข้อควำม )
[ ] หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร
[ ] สำเนำทะเบียนบ้ำน
[ ] สำเนำบัตรประชำชน
[ ] สำเนำใบประมวลผลกำรศึกษำ
[ ] รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว
[ ] ใบรับรองแพทย์
[ ] หนังสือรับรองจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำฯ [ ] สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
[ ] สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล
[ ] ใบผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
[ ] สำเนำใบทะเบียนสมรส
[ ] อื่น ๆ …………………………..

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).. …………….……………………………………………………..….……………..
1.2 เกิดวันที่ ………………………………..อำยุ….….ปี จังหวัดที่เกิด …………..…… ศำสนำ….….……..……
1.3 สถำนภำพ [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่ำ [ ] ม่ำย จำนวนบุตร…….…..………คน
1.4 ชื่อบิดำ…………………………………………………….อำชีพ………………………….…………..……………………..
ชื่อมำรดำ ……………………………………………….อำชีพ …..…………………………….…………………..………
1.5 ชื่อคู่สมรส……………………………………………….อำชีพ……………………………………………………………….
สถำนที่ทำงำนของคู่สมรส………………………………………………………………………………………………….
1.6 สถำนที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้ำนเลขที่ …………………หมู่ที่ ……….…ซอย……………….…………….
ตำบล/แขวง ………………………….อำเภอ…………………………………จังหวัด…………………………………..
รหัสไปรษณีย์……………………..โทรศัพท์ (บ้ำน) …………….………..(ที่ทำงำน)…………….……………….
2. ประวัติการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ

วุฒิย่อ สำขำ/วิชำเอก

สถำบัน

พ.ศ.ที่จบ

เกรด
เฉลี่ย

/3. ข้อมูล…
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับการทางาน
3.1 หน้ำที่กำรงำนในปัจจุบัน (ถ้ำปัจจุบันไม่ได้ทำงำนไม่ต้องกรอกข้อ 3.1)
สถำนที่ทำงำน ………………………………………………………………………………………………………….…….
ตำแหน่ง ……………….…………………………………..……..อัตรำเงินเดือน…………………………………บำท
เริ่มทำงำนเมื่อ …………………………………….ถึงปัจจุบัน (วันที่…….……เดือน………………พ.ศ……………)
รวมระยะเวลำ ……………………….ปี …………………….เดือน
หน้ำที่โดยสังเขป …………………………………………………………………………………………….…………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
สำเหตุที่จะลำออก ..………………………………..………………………………………………………………………….
3.2 ประสบกำรณ์หรือกำรทำงำน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ผลงำนทำงวิชำกำร (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. การฝึกอบรมพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เฉพาะที่สาคัญ)
4.1 เรื่องที่ฝึกอบรม (โปรดระบุ)
…………………………..………………………………………………………………….……………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
สถำนที่ฝึกอบรม ……………………………………………………………..……………………………………..…………
ช่วงเวลำที่ฝึกอบรม.………………………………………………………………………………………………….….……
5. กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น เป็นสมาชิกหรือกรรมการของสมาคม สโมสร ชมรม หรือ
ร่วมงานกับชมรมในมหาวิทยาลัยเป็นต้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ความรู้ ความสามารถ หรือความชานาญพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. งานอดิเรก (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
/8. ข้อมูล…

6

8. ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม
8.1 สถำนประกอบกำรสุดท้ำยก่อนวันรับสมัคร…………………………………………………………………………
8.2 บัตรประกันสังคมเลขที่..……………………………………………….…………………………………………………..
8.3 บัตรรับรองสิทธิกำรรักษำพยำบำลโรงพยำบำล….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ถ้าท่านได้รับการคัดเลือกเข้ามาทางานในคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความพร้อมในการทางาน
  พร้อมที่จะมำบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ทันที
  ไม่พร้อม เพรำะ ..…………………………………………………………………………………………………………
สำมำรถเริ่มทำงำนได้เมื่อ ..…………………………………..………………………………………………………
ขอรับรองว่ำข้อควำมในใบสมัครข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ) ………………………………………………………….…..ผู้สมัคร
( ………………………………………………………..)
วันที่ …………..เดือน……………………….พ.ศ. …………………
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร
  รับสมัคร
  ไม่รับสมัคร เนื่องจำก……………………..…………………………………………………………………..……………
  รับสมัคร โดยมีเงื่อนไข.………………………..……………………………………………………………..……………
(ลงชื่อ) …………………………………………………เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร
วันที่ …………..เดือน……………………….พ.ศ. …………………

