(สำเนำ)
ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์
--------------------------------ด้วยคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 3 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อ 6 (1) มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของ
บังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคตามที่
ก.บ.ม. กาหนด
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย หรือตาม
กฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงาน เพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
หรือกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(11) มีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร
(12) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดาเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
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อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องไปทาการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มีผลการตรวจ
เป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 3 อัตรา (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)
3. อัตรำเงินเดือน
1) วุฒิปริญญาเอก อัตราเดือนละ 30,000 บาท
2) วุฒิปริญญาโท อัตราเดือนละ 24,600 บาท
4. กำหนดกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ระยะเวลาสมัคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 4 เมษายน 2562
วันสอบคัดเลือก
จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
5. สถำนที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอและยื่นใบสมัครสอบได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
- สานักงานคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี โทร. 0 7334 9692 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/
หรือ 0 7331 3928 – 50 ต่อ 2611 โทรสาร. 0 7334 9692
- งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2354 5558–60
โทรสาร 0 2354 5561
6. รำยละเอียดกำรคัดเลือก
6.1 สอบสอน และ
6.2 สอบสัมภาษณ์
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องผ่านการสอบตามข้อ 6.1 – 6.2 โดยได้คะแนนในแต่ละรายการ
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 70
8. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
8.1 หนังสือแนะนาตัวของผู้สมัคร จานวน 1 ชุด
8.2 สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ทุกระดับที่สาเร็จ
ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
8.3 กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปด้วย โดยให้เจ้าตัวติดต่อกับสานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. โทร. 0 2354 5481
8.4 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
8.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
8.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
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8.7 เพศชายให้แนบหนังสือสาคัญแบบ สด.43 (สมุดประจาตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจ
เลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหาร จานวน 1 ชุด
8.8 หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ
8.9 กรณีที่ท่านส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครระบุไว้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
9. กำรตรวจสุขภำพร่ำงกำรและกำรตรวจทำงจิตวิทยำพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่งอำจำรย์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย กาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ง
อาจารย์ ไปตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพทางจิตวิทยา โดยใช้ชุดการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทาง
จิตวิทยาสาหรับข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้ที่ผลการตรวจสุขภาพร่างกายและ
ตรวจทางจิตวิทยาเป็นปกติ จึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาหรับค่าใช้จ่ายการตรวจ
ให้เบิกจ่ายจากคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด
10. ค่ำธรรมเนียมสมัคร
ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 100 บาท
11. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
พนักงานมหาวิทยาลัยพึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
11.1 ที่พักอาศัย
11.2 กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.3 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3-15 % มหาวิทยาลัยฯ สมทบ 3-5 %)
11.4 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ
ข. ค่ารักษาพยาบาล
- ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคม รวมถึงค่าคลอดบุตร ทันตกรรม (ครอบคลุมตนเอง
และญาติสายตรง)
- กรณีเป็นผู้ป่วยนอกรักษาฉุกเฉินตามคาสั่งแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ครั้งละ
ไม่เกิน 2,000 บาท (เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและ
บุตร)
- รักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอก และตรวจสุขภาพประจาปี ได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน
ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี (เฉพาะพนักงานงานมหาวิทยาลัยไม่ครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส
และบุตร)
11.5 สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ
เป็นต้น
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11.6 มีระบบสวัสดิการเงินยืมของมหาวิทยาลัย
(สามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/)
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(ลงชื่อ)

มูอัสซัล บิลแสละ
(ดร. มูอัสซัล บิลแสละ)
คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
แก่นจันทร์ มูสิกธรรม
(นางแก่นจันทร์ มูสิกธรรม)
นักวิชาการอุดมศึกษา

แก่นจันทร์ / ร่าง / พิมพ์ / ทาน
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตำแหน่งที่ 1 อำจำรย์สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ( 1 อัตรำ)
ตำแหน่งและคุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้
ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
ภำระงำนที่ปฏิบัติ
อาจารย์ (สำขำวิชำนิเทศศำสตร์) 1) วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า
1. ภำระงำนสอน
1 อัตรา ตาแหน่งเลขที่ 2777 ทางการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ หรือ
สอนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ของคณะ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
วิทยาการสือ่ สาร และหรือรายวิชาอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
2) * ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท แผน ก ที่มีคุณวุฒิและ 2. ภำระงำนวิจัย/งำนวิชำกำร/ตำรำ/คู่มือ
ผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความ
คุณสมบัติ เป็นอำจำรย์ประจำ
วิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ตาม
หลักสูตรได้
ศักยภาพในปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์
ของคณะ
3. ภำระงำนบริกำรวิชำกำร
เป็นกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ
ผู้สอนเสริม หรือผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ภำระงำนอื่น ๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะ

หมำยเหตุ :
* อำจำรย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้อง
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
** ผู้มีคุณสมบัติตาม 2 หากสอบผ่านจะต้องส่งหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
อัตรากาลังฯ พิจารณาการเปลี่ยนเงื่อนไขการจ้างเป็นการเฉพาะรายอีกครั้งหนึ่ง
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ตำแหน่งที่ 2 อำจำรย์สำขำวิชำนวัตกรรมกำรออกแบบและสร้ำงสรรค์สื่อ ( 2 อัตรำ)
ตำแหน่งและคุณวุฒิ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำระงำนที่ปฏิบัติของผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้
ตำแหน่ง
อาจารย์ (สำขำวิชำนวัตกรรมกำร
ออกแบบและสร้ำงสรรค์สื่อ)
2 อัตรา ตาแหน่งเลขที่
1935, 3752

คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิปริญญาเอก/เทียบเท่า
ทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.

2.

3.

4.

ภำระงำนที่ปฏิบัติ
ภำระงำนสอน
สอนในหลักสูตร ศศ.บ.สาขานวัตกรรม
การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ ของคณะ
วิทยาการสื่อสาร และหรือรายวิชาอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
ภำระงำนวิจัย/งำนวิชำกำร/ตำรำ/คู่มือ
ผลิตงานวิจัย บทความวิชาการ บทความ
วิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ ตาม
ศักยภาพในปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์
ของคณะ
ภำระงำนบริกำรวิชำกำร
เป็นกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ
ผู้สอนเสริม หรือผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน
โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ภำระงำนอื่น ๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณะ
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รหัสตาแหน่ง……………..…
ลาดับที่ …………………….

ใบสมัครเข้ำเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ตำแหน่ง………………………………………………………….
คณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว

คาแนะนาในการสมัคร
1. กรอกข้อความลงในช่องว่างให้ครบถ้วน ชัดเจน (ถ้าช่องว่างที่เว้นให้ไม่พอสาหรับเขียน ให้ใช้กระดาษอื่นเขียนเพิ่มเติมได้)
2. พร้อมใบสมัครนีไ้ ด้ส่งหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย (ให้ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความ )
[ ] หนังสือแนะนาตัวของผู้สมัคร
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน
[ ] สาเนาบัตรประชาชน
[ ] สาเนาใบประมวลผลการศึกษา
[ ] รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
[ ] ใบรับรองแพทย์
[ ] หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาฯ [ ] สาเนาบัตรข้าราชการ
[ ] สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล
[ ] ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
[ ] สาเนาใบทะเบียนสมรส
[ ] อื่น ๆ …………………………..

1. ประวัติส่วนตัว
1.1 ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว).. …………….……………………………………………………..….……………..
1.2 เกิดวันที่ ………………………………..อายุ….….ปี จังหวัดที่เกิด …………..…… ศาสนา….….……..……
1.3 สถานภาพ [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่า [ ] ม่าย จานวนบุตร…….…..………คน
1.4 ชื่อบิดา…………………………………………………….อาชีพ………………………….…………..……………………..
ชื่อมารดา ……………………………………………….อาชีพ …..…………………………….…………………..………
1.5 ชื่อคู่สมรส……………………………………………….อาชีพ……………………………………………………………….
สถานที่ทางานของคู่สมรส………………………………………………………………………………………………….
1.6 สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเลขที่ …………………หมู่ที่ ……….…ซอย……………….…………….
ตาบล/แขวง ………………………….อาเภอ…………………………………จังหวัด…………………………………..
รหัสไปรษณีย์……………………..โทรศัพท์ (บ้าน) …………….………..(ที่ทางาน)…………….……………….
2. ประวัติกำรศึกษำ (ตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป)
ระดับการศึกษา

วุฒิย่อ สาขา/วิชาเอก

สถาบัน

พ.ศ.ที่จบ

เกรด
เฉลี่ย

3. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรทำงำน
3.1 หน้าที่การงานในปัจจุบัน (ถ้าปัจจุบันไม่ได้ทางานไม่ต้องกรอกข้อ 3.1)
สถานที่ทางาน ………………………………………………………………………………………………………….…….
ตาแหน่ง ……………….…………………………………..……..อัตราเงินเดือน…………………………………บาท
เริ่มทางานเมื่อ …………………………………….ถึงปัจจุบัน (วันที่…….……เดือน………………พ.ศ……………)
รวมระยะเวลา ……………………….ปี …………………….เดือน
หน้าที่โดยสังเขป …………………………………………………………………………………………….…………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาเหตุที่จะลาออก ..………………………………..………………………………………………………………………….
3.2 ประสบการณ์การสอนหรือการทางาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ผลงานทางวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.4 มีความสามารถสอนวิชาที่ถนัดที่สุดตามลาดับดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 โปรดระบุความมุ่งมั่นและความตั้งใจของท่านในการเป็นนักวิชาการสาขาวิชาที่สมัคร ที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (เขียนเพิ่มเติมในกระดาษอื่น)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. กำรฝึกอบรมพิเศษ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ (เฉพำะที่สำคัญ)
4.1 เรื่องที่ฝึกอบรม (โปรดระบุ)
…………………………..………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ฝึกอบรม ……………………………………………………………..……………………………………
ช่วงเวลาที่ฝึกอบรม.……………………………………………………………………………………….……
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5. กิจกรรมพิเศษทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น เป็นสมำชิกหรือกรรมกำรของสมำคม สโมสร ชมรม หรือ
ร่วมงำนกับชมรมในมหำวิทยำลัยเป็นต้น
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือควำมชำนำญพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. งำนอดิเรก (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม
8.1 สถานประกอบการสุดท้ายก่อนวันรับสมัคร…………………………………………………………………………
8.2 บัตรประกันสังคมเลขที่..……………………………………………….…………………………………………………..
8.3 บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลโรงพยาบาล….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ถ้ำท่ำนได้รับกำรคัดเลือกเข้ำมำทำงำนในคณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ควำมพร้อมในกำรทำงำน
 พร้อมที่จะมาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทันที
 ไม่พร้อม เพราะ ..…………………………………………………………………………………………………………
สามารถเริ่มทางานได้เมื่อ ..…………………………………..………………………………………………………
ขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………………………….…..ผู้สมัคร
( ………………………………………………………..)
วันที่ …………..เดือน……………………….พ.ศ. …………………
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
 รับสมัคร
 ไม่รับสมัคร เนื่องจาก……………………..…………………………………………………………………..……………
 รับสมัคร โดยมีเงื่อนไข.………………………..……………………………………………………………..……………
(ลงชื่อ) …………………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
วันที่ …………..เดือน……………………….พ.ศ. …………………

หนังสือรับรอง
ใช้เพื่อสมัครงำนตำแหน่งอำจำรย์
คณะวิทยำกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1. ชื่อบุคคลที่ท่านให้การรับรอง ……………………………………………………………………………………………………..
2. ความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่สมัคร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ความรู้และความสามารถพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ความรับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. อื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ………………………………………………..ผู้รับรอง
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง ………………………………………………………..

